MARI-klier lokalisatie
U heeft van de arts gehoord dat bij u de gemarkeerde lymfeklier uit de
oksel moet worden verwijderd, ook wel MARI-procedure genoemd. De
MARI-procedure krijgen patiënten die eerst chemo- of hormoontherapie
hebben gekregen, waarbij voor de start van de behandeling kwaadaardige
cellen zijn aangetoond in een lymfeklier in de oksel. Om de operatie goed
te laten verlopen moet de chirurg eerst deze gemarkeerde lymfeklier vinden. Hiervoor krijgt u een MARI-klier lokalisatie.

Waarom een MARI-klier lokalisatie?
De chirurg kan de lymfeklier in de oksel niet zien of voelen. Daarom krijgt u de
dag voor de operatie een ijzerdraadje in de lymfeklier ingebracht. Voordat u
met chemo- of hormoontherapie bent begonnen, is er een marker geplaatst in
de aangedane lymfeklier in uw oksel. Het uiteinde van het ijzerdraadje komt
bij de marker in de lymfeklier te liggen. Hierdoor weet de chirurg precies welke
lymfeklier er bij u moet worden verwijderd.

Hoe verloopt de MARI-klier lokalisatie?
De MARI-klier zoekt de radioloog op met behulp van echografie of een CT-scan.
Daarna verdooft deze zo nodig uw huid. Vervolgens brengt de radioloog een
naald in op de plaats waar de lymfeklier met marker ligt. In deze naald zit het
ijzerdraadje (= lokalisatiedraadje). Vervolgens trekt de radioloog de naald terug
zodat het ijzerdraadje op deze plek blijft liggen. Het ijzerdraadje blijft in de
oksel met het uiteinde in de MARI-klier vastzitten dankzij een soort ankertje aan
het einde van het draadje. Het ijzerdraadje blijft voor een deel buiten de oksel.
Daarom wordt het stevig afgedekt met een gaasje en een pleister. De procedure
duurt ongeveer 30 minuten. Wij raden u aan om gemakkelijke kleding te dragen.

Na de MARI-klier lokalisatie
Vaak zijn er naast de MARI-klier lokalisatie ook nog andere afspraken gepland
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klier. Na alle afspraken mag u weer naar huis.

Belangrijk om te weten
• na de MARI-klier lokalisatie kan uw oksel wat gevoelig zijn en kan een
bloeduitstorting optreden op de plaats van waar u bent geprikt
• bij pijn mag u per keer 2 tabletten paracetamol van 500 mg gebruiken.
U mag deze maximaal 4 keer verdeeld over de dag innemen
• u mag niet douchen nadat het draadje is geplaatst
• de dag na de lokalisatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip in het
• ziekenhuis voor de operatie
• 7 dagen na de operatie is het weefselonderzoek bekend. U krijgt daarvoor
een afspraak bij de chirurg. Deze bespreekt dan ook met u of een aanvullende behandeling nodig is

