Inbrengen van een jodiumzaadje
U heeft een afspraak op het Mammacentrum voor het inbrengen van een jodiumzaadje. In deze folder
vindt u meer informatie over dit onderzoek.
Jodiumbron
Borstsparende operaties voeren we, indien de borsttumor niet voelbaar is, uit met behulp van de
jodiumbron. Een jodiumbron is een klein radioactief staafje van circa vier millimeter dat voorafgaand
aan de operatie onder lokale verdoving in de borsttumor wordt ingebracht. Deze bron wordt ingezet:


bij tumoren die niet of moeilijk voelbaar zijn;



bij patiënten die voorafgaand aan de operatie behandeld worden met chemotherapie (hierdoor
kan de tumor zo klein zijn geworden, dat deze niet meer voelbaar is of zichtbaar is op het moment
van operatie.

De jodiumbron geeft een zeer lage dosis straling af: deze is niet schadelijk voor de gezondheid van de
patiënt of diens omgeving. Tijdens de operatie sporen we de jodiumbron - en daarmee de omliggende
tumor - met een stralingsdetector op. Hierna verwijderen we de jodiumbron en tumor.
Voordeel: de jodiumbron kan geruime tijd voorafgaand aan de operatie worden geplaatst.
Voorbereiding op het onderzoek
Voorbereiding thuis
Over het algemeen is er geen specifieke voorbereiding nodig.
Medicatie
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het noodzakelijk dat u hier in overleg met uw
behandelend arts van tevoren mee stopt.
Overig
Wij raden u aan geen sieraden mee te nemen naar het Mammacentrum.
Dag van het onderzoek
Wat neemt u mee?


Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).



Patiëntenkaart.

Patiëntenkaart laten maken
Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig.


Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan een patiëntenkaart maken.



Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, omdat uw
verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft? Dan heeft u een
nieuwe patiëntenkaart nodig. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig (dit geldt ook voor
kinderen).

Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten.
Waar meldt u zich?
U kunt zich tien minuten voor aanvang van het onderzoek melden in het ziekenhuis.


Ziekenhuislocatie Bethesda:

e

Mammacentrum, 5 verdieping, route 78

Wie zijn bij het onderzoek aanwezig?
Een laborant, een radioloog en een medisch nucleair werker.
Het onderzoek
Het onderzoek verloopt als volgt:


De laborant haalt u op uit de wachtkamer.



In de kleedkamer vraagt zij u het bovenlichaam te ontbloten.



In de onderzoekskamer stellen wij u een aantal controlevragen.



U gaat liggen op de onderzoeksbank.



Met behulp van echo zoekt de radioloog de plek op waar de jodiumbron geplaatst moet worden.



We gebruiken naalden waar de jodiumbron al in zit: de nucleair medewerker controleert of de bron
in de naald zit.



Zodra de juiste plek gevonden is, ontsmet de laborant uw borst met een desinfecterend middel.



Vervolgens verdooft de radioloog de borst plaatselijk.



De radioloog brengt de naald met daarin de jodiumbron in.



Als de punt van de naald op de juiste plek zit, laat de radioloog de jodiumbron uit de naald ‘vallen’
en wordt de naald weer uit de borst gehaald.



De medisch nucleair werker controleert vervolgens of de jodiumbron correct in uw borst is
geplaatst door een apparaatje, dat de straling van de jodiumbron meet, boven uw borst te houden.



De laborant maakt nog twee controlefoto’s.



De laborant drukt het kleine wondje af om het bloeden te stoppen en plakt er een pleister op.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Na het onderzoek
Als de verdoving is uitgewerkt, kan uw borst gevoelig zijn. U kunt thuis paracetamol (twee maal
500mg) innemen als u dat prettig vindt.
Tot slot
Dit onderzoek vindt binnen Treant Zorggroep plaats in het Mammacentrum, op ziekenhuislocatie
Bethesda.
Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bent u (onverwacht) verhinderd voor uw afspraak?
Neem dan contact op met het secretariaat van het Mammacentrum.

Telefoonnummer en e-mailadres
Mammacentrum
Ziekenhuislocatie Bethesda

0528 28 64 00

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

mammacentrum@treant.nl
Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om
hieraan mee te doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:


www.treant.nl



www.treant.nl/ziekenhuiszorg/mammacentrum

Wat vond u van de geleverde zorg?
www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen
met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste
past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!
Uw ervaring of klacht… vertel het ons
Wanneer u in het ziekenhuis komt voor een polikliniekbezoek, een onderzoek, een opname of voor
spoedeisende hulp heeft u recht op een deskundige behandeling, goede informatie en een correcte
ontvangst en bejegening. Het ziekenhuis heeft goede zorg en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.
Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling of verblijf in ons
ziekenhuis niet tevreden bent. Wij waarderen het wanneer u in dit geval uw klachten, vragen en
opmerkingen kenbaar maakt. U geeft ons daarmee de mogelijkheid om tekortkomingen te verhelpen
en onze service te verbeteren. Geef daarom uw ervaringen met ons ziekenhuis door via onze website:
www.treant.nl/over-treant/kwaliteit/ervaringen-en-klachten.
TRIP 301 21112017

