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Het lokaliseren van een tumor en/of lymfeklier met een Jodiumzaadje  

Soms is een tumor (goed- of kwaadaardig) in de borst niet goed voelbaar. In dat geval 
kan uw arts de tumor tijdelijk ‘markeren’ met behulp van een jodiumzaadje, een 
zogenaamde ‘geïmplanteerde radioactieve bron’ (Jodium 125). Dit is een zeer klein 
staafje (4 mm) waarin radioactief materiaal ligt opgesloten. Het jodiumzaadje geeft 
een lage dosis straling af die niet schadelijk is voor uw gezondheid.  
 
Ook kan het soms nodig zijn om een lymfeklier in de oksel op deze manier te 
markeren. 

Inbrengen van het jodiumzaadje  

Als de tumor in de borst niet voelbaar is, kan deze vóór de operatie zichtbaar worden 
gemaakt met behulp van beeldvormende onderzoeken: een echografie of 
stereotaxie. De klier in de oksel kan met behulp van een echografie zichtbaar worden 
gemaakt.  
 
Het jodiumzaadje wordt vervolgens met behulp van een van deze twee 
beeldvormende onderzoeken  
Ingebracht. Uw arts bespreekt met u welk onderzoek bij u wordt toegepast. 
 
 Inbrengen met behulp van echografie  

Met behulp van een echo wordt de plaats van de tumor in de borst en/of de 
lymfeklier in de oksel bepaald. Vervolgens verdooft de radioloog uw borst en/of 
oksel plaatselijk. Daarna brengt hij het jodiumzaadje met behulp van een naald 
precies in de tumor in de borst en/of lymfeklier.  
 

 Inbrengen met behulp van stereotaxie  
Als de tumor niet zichtbaar is op de echo, brengt  de arts het jodiumzaadje in met 
behulp van stereotaxie. Bij dit onderzoek ligt u op de buik op een onderzoekstafel. 
In de onderzoekstafel zit een opening waarin uw borst wordt gelegd. Net als bij de 
mammografie wordt de borst aangedrukt. Daarna worden verschillende foto’s 
gemaakt om de tumor in beeld te brengen. De radioloog bepaalt met behulp van 
de computer de precieze plek van de tumor in uw borst.  
Vervolgens verdooft de radioloog uw borst plaatselijk en brengt het jodiumzaadje 
met behulp van een naald precies in de tumor in de borst.  
Na het plaatsen van het jodiumzaadje worden er nog controlefoto’s gemaakt 
(mammografie). De laborant drukt de borst dan minder aan dan bij een standaard 
mammografie.  

Voorbereiding op het onderzoek 

Meld vooraf aan uw arts:  
 als u een antistollingsmiddel gebruikt  
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 als uw gewicht boven de 150 kg is.  
 
U meldt zich vijftien minuten voor uw afspraak bij het Borstcentrum Zuyd (Meldpunt 
Oost 11). 

Het verwijderen van het jodiumzaadje 

Het jodiumzaadje blijft in de tumor in de borst en/of in de lymfeklier in de oksel zitten 
tot de operatie.  
Tijdens de operatie wordt het jodiumzaadje - en daarmee de tumor of lymfeklier- 
opgespoord met een apparaat dat de radioactieve straling van het jodiumzaadje kan 
detecteren, een zogenaamde stralingsdetector. Vervolgens verwijdert de chirurg de 
tumor en/of lymfeklier met het jodiumzaadje.  

Belangrijk advies na het plaatsen van het jodiumzaadje 

 De dosis straling die het jodiumzaadje afgeeft is voor volwassenen niet schadelijk.  
 Jonge kinderen zijn echter gevoeliger voor straling. U mag uw kind gewoon 

verzorgen, maar wij adviseren u uw kind niet te lang dicht tegen uw borst aan te 
houden (maximaal een uur per dag). De hoeveelheid straling die uw kind dan 
ontvangt is zeer gering.  

 Als uw kind jonger is dan 1 jaar gebruikt de arts een andere marker in de borst 
en/of oksel.  

 Patiënten bij wie een jodiumzaadje is geïmplanteerd mogen in geval van overlijden 
niet worden gecremeerd. 

 Na het verwijderen van het jodiumzaadje is bovenstaand advies niet meer van 
toepassing.  

Tot slot  

Als u verhinderd bent of vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Borstcentrum 
Zuyd (de afdeling Diagnostiek). 
Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze folder. 
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Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen 
Borstcentrum Zuyd 
 
Afspraken 
Meldpunt Oost 11 (Chirurgie) 
Telefoon 088 – 459 1870 
 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur 
 
Bezoekadres 
Locatie Sittard-Geleen meldpunt Oost 11 
(Chirurgie) 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/borstcentrumzuyd 
www.zuyderland.nl 
 
 
 

 
 
Zuyderland Medisch Centrum is aangesloten bij het Oncologisch Netwerk 
Zuidoost - Nederland.  
 
Kijk voor meer informatie op www.oncozon.nl 
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