Naald geleide lokalisatie in borst
en/of oksel (NGL)
Afdeling radiologie

Uw arts heeft u doorgestuurd naar de afdeling radiologie vanwege de operatie die u aan uw
borst en/of oksel krijgt. Om te zorgen dat de chirurg tijdens de operatie de afwijking in uw
borst en/of oksel kan vinden, plaatst de radioloog één of meerdere flexibele metalen draden.
Deze draden worden ook wel lokalisatiedraden genoemd.

Het inbrengen van een draad in de lymfeklier in de oksel wordt gedaan om de lymfeklier terug te
vinden waar eerder een marker in is geplaatst. Op deze manier kan de juiste lymfeklier verwijderd
worden. Deze operatie heet de MARI procedure.

Hoe bereidt u zich voor?
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Wel raden we u aan om een broek of rok
met blouse te dragen. Vanwege de geplaatste draad of draden is een blouse handiger bij het aanen uitkleden.

Het onderzoek
U neemt plaats op de onderzoekstafel. Met behulp van echografie, röntgenstraling (ook wel
stereotaxie genoemd) of CT-beelden wordt de te opereren afwijking in beeld gebracht. In overleg
met u verdooft de radioloog de plek waar één of meerdere flexibele draden worden geplaatst.
Vervolgens brengt de radioloog de lokalisatiedraad in met behulp van een holle naald. Wanneer de
naald op de juiste plaats zit, haalt de radioloog de naald weer uit uw borst of oksel. De flexibele
metalen draad blijft in uw lichaam achter. Het uiteinde van de draad heeft een soort ankertje
waardoor de draad op z’n plaats blijft zitten. Het voorste deel van de draad steekt uit de borst of de
oksel. Dit vrije uiteinde wordt vastgeplakt aan uw lichaam. Hierdoor haakt het niet aan uw kleding
en ondervindt u er minder hinder van.

Controle
Om te controleren of de draad/draden goed in de borst zit(ten), maakt de laborant 2
röntgenopnamen. Dit gebeurt met hetzelfde apparaat waarmee we ook gewone borstfoto’s maken

bevinden. Daarom raden wij u aan gemakkelijke kleding te dragen, zoals hierboven vermeld is in
het kopje ‘Hoe bereidt u zich voor?’. Let erop dat de geplaatste draad of draden niet nat mogen
worden bij het douchen of in bad gaan.
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Het is belangrijk dat u voorzichtig bent met de lokalisatiedraden die zich in de borst en/of de oksel
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Na het onderzoek
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(= mammografie), maar dan met weinig druk op de borst.
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Uw vragen
Meer informatie vindt u op de website van het ziekenhuis: www.nwz.nl.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie. De medewerkers
van deze afdeling zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.
Locatie Alkmaar:

telefoonnummer 072 – 548 3400

Locatie Den Helder:

telefoonnummer 0223 – 69 6307

Ook is de afdeling per mail bereikbaar: radiologie@nwz.nl
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