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RF marker plaatsen onder echo geleide 
Inbrengen van een RF marker in de borst/oksel met behulp van echografie 
 

Medische Beeldvorming 
 
 

Inleiding 
U heeft een afspraak op de Medische Beeldvorming voor het inbrengen van een RF marker in het borstweefsel of in de 
oksel. Met behulp van de marker kan de chirurg tijdens de operatie de afwijking vinden en verwijderen. Deze folder geeft 
algemene informatie over dit onderzoek. Lees de hele folder door om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het 
onderzoek.  
RF staat voor radio frequent, dit betekent dat de marker signalen afgeeft wanneer de chirurg deze met een detector 
opzoekt. 
 
 

Voorbereiding 
Hou bij de voorbereiding op het plaatsen van deze RF marker rekening met het volgende: 
■  neem uw identiteitsbewijs en de verwijskaart van huisarts of verwijzend arts mee; 
■  meldt u zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip bij de desbetreffende polikliniek;  
■  u hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag van tevoren gewoon eten en drinken; 
 
 

Onderzoek 
De laborant(e) haalt u uit de wachtkamer. Voor dit onderzoek moet u uw bovenkleding uitdoen.  
Het is mogelijk dat vóór het inbrengen van de marker er eerst nog een borstfoto (mammogram) moet worden gemaakt 
om precies te weten waar de marker moet komen te liggen. Dit is niet altijd nodig.  
U ligt tijdens het onderzoek op de onderzoekstafel op de rug. De radioloog zoekt de afwijking echografisch op.  
De huid wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd op de plaats waar de marker ingebracht wordt. Er komt een 
operatiedoek over de borst te liggen en de radioloog draagt steriele handschoenen om infecties te voorkomen. U krijgt 
een prikje met verdovingsmiddel. De radioloog plaatst via een holle naald de RF marker in de afwijking. U krijgt een 
hechtpleister op de plek waar deze is ingebracht. Aan de buitenkant is de marker niet te zien.  
 
 

Na het onderzoek 
Na het onderzoek wordt er een controle borstfoto (mammogram) gemaakt van de borst waar de marker is ingebracht.  
De dag na het onderzoek mag u weer douchen. U mag de wond niet weken, dit betekent dat zwemmen, in bad of in de 
sauna gaan niet toegestaan is.  
Heeft u na de ingreep veel pijn, dan mag u paracetamol (500 mg) innemen tot maximaal drie maal daags één of twee 
tabletten. Tevens kunt u gebruik maken van een koude kompres omwikkeld door een washand. Na 3 dagen kunt u de 
hechtpleisters verwijderen. U kunt een blauwe plek krijgen die soms pas na 2 dagen zichtbaar wordt. U krijgt na het 
onderzoek een nazorgformulier van de laborant met alle tips nog eens op een rijtje. 
 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
 
 

(Pijn)klachten 
Heeft u wondproblemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek , 
tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer (053) 4 87 3200. Bij acute problemen ’s avonds en in het weekend 
kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp in Enschede, telefoon (053) 4 87 33 33. 
 

Mogelijke complicaties 
Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij dit onderzoek complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor en 
kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden. 
Mogelijke complicaties zijn: 
■   een bloeduitstorting op de plaatst waar geprikt is; 
■  een ontstekingsreactie. Er wordt tijdens het onderzoek een naald ingebracht. Hierbij wordt zo steriel mogelijk gewerkt. 
Toch blijft er een kleine kans op een ontstekingsreactie. Krijgt u na het onderzoekt toenemende pijn, neem dan contact 
op met uw behandelend arts. 
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Bent u verhinderd? 
Kunt u niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn, neem dan tijdig contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.  
Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats uitnodigen. Afdeling Medische Beeldvorming, telefoon (053) 487 32 00 

 
 

Tenslotte 
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming 
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de 
behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg. 
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