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Beste patiënt,

INHOUDSTAFEL

U vernam van uw arts dat u een
reperage van een borstletsel
moet ondergaan. Deze brochure
geeft u meer informatie over
deze procedure en probeert op
een aantal veelgestelde vragen
antwoord te geven.

1. Wat is een reperage?
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2. Verloop van de procedure
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3. Waar kan u ons vinden?
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4. Tot slot
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Mocht u na het lezen van deze
brochure nog vragen hebben,
aarzel dan niet om ze te stellen.
Uw behandelende arts en/of de
verpleegkundigen zijn steeds
bereid om op al uw vragen te
antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: dr. M. Grieten (Radioloog) | Maart 2020
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2.1 Voor de procedure
2.2 Tijdens de procedure
2.3 Na de procedure
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WAT IS EEN
REPERAGE?

Een reperage is een kleine ingreep
die wordt uitgevoerd als voorbereiding op een borstoperatie om
niet-voelbare borstletsels exact
te lokaliseren. De exacte plaats
van het letsel wordt aangeduid
door de radioloog, enerzijds door
met stift een markering aan te
brengen op de huid en anderzijds
door een harpoen in het letsel
te plaatsen. Een harpoen is een
fijn metaaldraadje dat aan één
kant een weerhaakje heeft. De
harpoen wordt via het lumen van
een holle naald langs de huid
ingebracht. Wanneer de tip van
de naald zich op de juiste plaats
bevindt, wordt de naald teruggetrokken en blijft de harpoen ter
plaatse. Dankzij het haakje aan
het uiteinde kan de harpoen zich
niet verplaatsen. Zo kan de chirurg het letsel in de borst lokaliseren en verwijderen.
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VERLOOP VAN DE
PROCEDURE

2.1 Voor de procedure

U zal naar de afdeling Medische
Beeldvorming worden gebracht.
Wanneer u aan de beurt bent,
zal de verpleegkundige vragen
naar uw naam, voornaam en
geboortedatum. Dit om eventuele
verwisseling met andere patiënten te voorkomen. Er zal gevraagd
worden om uw bovenlichaam te
ontkleden.

2.2 Tijdens de procedure

Een reperage kan op twee manieren gebeuren: onder echo-begeleiding of onder cmammografie-begeleiding.
Na ontkleding van het bovenlichaam mag u plaatsnemen op de
onderzoekstafel. De radioloog zal
eerst een echo of mammografie
van de betreffende borst uitvoeren om het letsel in beeld te brengen. De punctieregio wordt ontsmet. Vervolgens zal de radioloog
de harpoennaald plaatsen t.h.v.
het letsel. De draad wordt aan de
buitenkant van de borst vastgekleefd aan de huid. Eventueel kan
er nog een controle van de locatie
van de harpoen gebeuren aan de
hand van een mammografie.
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03
2.3 Na de procedure

Na de procedure mag u uw arm
aan de kant van de harpoen niet
te veel bewegen om verplaatsing
van de metalen draad te voorkomen. Tijdens de chirurgische ingreep zal de harpoen samen met
het letsel verwijderd worden.
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WAAR KAN U ONS
VINDEN?

Reperages van de borst worden
uitgevoerd op campus Sint-Jan
(Schiepse Bos 6, 3600 Genk).
Mocht u om één of andere reden
niet op uw afspraak aanwezig
kunnen zijn, gelieve onze dienst
dan tijdig te verwittigen op het
nummer 089 32 51 51.
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TOT SLOT

Het team van radiologen en verpleegkundigen van de dienst Medische Beeldvorming probeert de
procedure zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen.
Heeft u nog vragen over het onderzoek of de nazorg, neem dan
gerust contact met ons op via het
nummer 089 32 51 51.
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NOTITIES
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www.ZOL.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

BR0735

