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Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u 
een clip in de borst geplaatst zal 
krijgen onder echografie. Deze 
informatiebrochure geeft u meer 
achtergrondinformatie over 
deze procedure en probeert op 
een aantal veelgestelde vragen 
antwoord te geven.

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.
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01 WAT IS HET 
PLAATSEN 

VAN EEN CLIP ONDER 
ECHOGRAFIE?

Het echografisch in beeld brengen 
van een letsel in de borst, gevolgd 
door het plaatsen van een clip in 
het letsel. Dit heeft als doel de 
plaats lokaliseerbaar te maken na 
chemotherapie.

02 HOE VERLOOPT 
DE PROCEDURE?

2.1 Wat gebeurt er voor 
de procedure?
Wanneer u aan de beurt bent, zal 
de verpleegkundige vragen naar 
uw naam, voornaam en geboor-
tedatum. Dit om eventuele ver-
wisseling met andere patiënten 
te voorkomen. Er zal gevraagd 
worden om uw bovenlichaam te 
ontkleden.

2.2 Wat gebeurt er tijdens 
de procedure?
Na ontkleding van het bovenli-
chaam mag u plaatsnemen op 
de onderzoekstafel. Dit in rug-
ligging en met de armen om-
hoog. De radioloog zal eerst een 
echografie van de betreffende 
borst uitvoeren om het letsel in 
beeld te brengen. De punctiere-
gio wordt ontsmet. Vervolgens 
zal de radioloog de punctieplaats 
lokaal verdoven, waarna er een 
incisie gemaakt wordt om de clip 
in te brengen en te verschuiven 
tot aan het letsel. Het inbrengen 
van de clip gebeurt door middel 
van een naald waar de clip in zit. 
Wanneer de clip op zijn plaats 
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zit, wordt de naald verwijderd 
en de juiste locatie van de clip 
wordt gecontroleerd door middel 
van een echo. Men voert enkele 
minuten druk uit op de incisie-
plaats om een bloeduitstorting te 
voorkomen. De incisieplaats wordt 
dichtgekleefd met steri-strips en 
een waterdichte pleister.

2.3 Wat gebeurt er na de 
procedure?
Na de procedure mag u de li-
chaamszijde van de aangeprikte 
regio niet te fel overbelasten. Ter 
ondersteuning van de wonde is 
het aangeraden een BH te dra-
gen. De eerste dag kan u beter 
niet sporten of zware arbeid 
verrichten.
De steri-strips en pleister moeten 
3 dagen ter plaatse blijven. In 
deze periode wordt het afgeraden 
een warm bad te nemen. Een 
korte douche kan wel.

2.4 Mogelijke complicaties
Na het plaatsen van een clip is 
het mogelijk dat er een bloeduit-
storting ontstaat ter hoogte van 
de punctieplaats. Een blauwe plek 
is dus normaal. Het innemen van 
een pijnstiller is toegelaten als u 
dit nodig vindt.
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03 WAAR KAN U ONS 
VINDEN?

Het plaatsen van de clip wordt 
uitgevoerd op campus Sint-Jan, 
dienst Medische Beeldvorming 
Echografie (Schiepse Bos 6, 3600 
Genk).
Na aanmelding bij de inschrij-
vingen van het ziekenhuis (in-
komhal), loopt u verder naar 
loket Z1.01. Voor dit onderzoek 
is een aanvraagbrief nodig. Deze 
aanvraag kan uw arts reeds elek-
tronisch hebben overgemaakt aan 
onze dienst. Indien dit niet het ge-
val is, heeft hij/zij u een papieren 
aanvraag meegegeven. Deze dient 
u dan af te geven aan het loket.

Opgelet, zonder aanvraag-
brief wordt er geen onderzoek uit-
gevoerd. Nadat u op onze dienst 
bent ingeschreven, toont onze 
secretaresse u in welke wachtzaal 
u mag plaatsnemen.

Kan u om één of andere reden 
niet op uw afspraak aanwezig zijn, 
gelieve onze dienst dan even te 
verwittigen op tel. 089 32 50 50.

04 TOT SLOT

Het team van radiologen en 
verpleegkundigen van de dienst 
Medische Beeldvorming probeert 
om de procedure zo aangenaam 
mogelijk te laten verlopen.

Heeft u nog vragen over het on-
derzoek of de nazorg, neem dan 
gerust contact met ons op via het 
nummer 089 32 50 50.

Wij zijn er om u te helpen!
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

BR0736


