Informatie

Pre-operatieve
lokalisatie borsttumor
m.b.v. lokalisatiedraad

Inleiding
In deze folder vindt u uitleg over het plaatsen van een zogenaamde lokalisatiedraad in uw borst. Deze dunne metalen draad met een weerhaakje er aan,
geeft precies aan waar het (kwaadaardige) gezwel zich in uw borst bevindt.
Plaatsing hiervan is nodig wanneer het gezwel in uw borst niet te voelen is.
Door het plaatsen van de draad kan de chirurg bij een borstsparende operatie,
op geleide van de draad, het gezwel vinden en verwijderen. Als het tumorgebied groot is, kan het nodig zijn dat er twee draden geplaatst moeten worden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan
zijn als hier beschreven. De gespecialiseerd verpleegkundige zal u hier dan verder over inlichten.
De gang van zaken
Op de dag dat u geopereerd wordt, wordt u ruim op tijd opgenomen, zodat de
lokalisatiedraad voor de operatie ingebracht kan worden. De behandeling
vindt plaats op de afdeling Radiologie en wordt uitgevoerd door een radioloog,
geassisteerd door laboranten. De behandeling wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Als u bloedverdunners gebruikt moeten deze soms in overleg
met uw chirurg gestopt worden.
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De behandeling
Het lokalisatiedraad kan op twee manieren ingebracht worden:
● Met behulp van echografie; dit kan alleen als het gezwel ook zichtbaar is op de echografie.
● Met behulp van mammografie, wanneer een gezwel alleen op een röntgenfoto zichtbaar is.
Als de lokalisatiedraad echografisch ingebracht kan worden, zoekt de radioloog het gezwel middels echografie
op. Op de plaats waar de lokalisatiedraad ingebracht wordt, wordt de huid verdoofd. Onder zicht van de echo,
wordt via een holle naald de lokalisatiedraad in het gezwel geplaatst. Het weerhaakje dat aan het uiteinde van
de draad zit, voorkomt dat deze verschuift. Als de lokalisatiedraad met behulp van mammografie ingebracht
moet worden, wordt eerst een nieuwe borstfoto gemaakt. De radioloog kan dan met behulp van de computer
bepalen waar de draad ingebracht moet worden. U blijft met uw borst in het mammografie apparaat zitten. De
insteekplaats wordt verdoofd en vervolgens brengt de radioloog met een holle naald de draad op de juiste plaats
in. Na beide methoden worden altijd twee röntgenfoto’s gemaakt om te zien of de lokalisatiedraad op de juiste
plek zit. De lokalisatiedraad kan niet verschuiven omdat er een weerhaakje aan het uiteinde zit. De draad steekt
uit uw huid naar buiten en wordt met een verband vastgeplakt op de huid. De chirurg kan later tijdens de
operatie op geleide van de lokalisatiedraad het gezwel terugvinden en verwijderen. Na de operatie wordt er
altijd nog een foto van het verwijderde stuk weefsel gemaakt om te controleren of het gezwel ook daadwerkelijk
voldoende verwijderd is.
Complicaties
Ter plaatse van de insteekplaats kan een blauwe plek ontstaan. Deze verdwijnt vanzelf weer. In geval van pijn
kunt u paracetamol slikken. Ondanks de lokale verdoving kan de behandeling toch nog wat pijnlijk zijn.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek van de chirurgen.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Chirurgen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 21
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 61

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Afdeling Radiologie
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 88 79
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 56 04

