Radiologie
Mammografie
Onderzoek van de borsten
Inleiding
Binnenkort wordt er bij u een
röntgenonderzoek van de borsten gemaakt.
Dit onderzoek wordt mammografie genoemd
(mamma is het Latijnse woord voor borst).
Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling
Radiologie.
In deze folder vindt u informatie over dit
onderzoek. Ook kunt u lezen wat er van u
wordt verwacht.
Mogelijk vindt er aanvullend op de
mammografie nog verder onderzoek plaats
door middel van echografie.
Met de echografie wordt het borstweefsel op
een andere manier afgebeeld dan met een
röntgenfoto.
Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de afdeling
radiologie: dit kan van maandag t/m vrijdag,
tussen 08.00 en 17.00 uur, via het
telefoonnummer: (0182) 50 50 15.
Wat neemt u mee?
• Identificatiebewijs
• Aanvraagformulier radiologie (indien u
deze heeft meegekregen van uw
behandelend arts) Zonder
aanvraagformulier moet u er rekening
mee houden dat het onderzoek wellicht
niet kan doorgaan.
• Nummer Zorgdomein (indien aanvraag
via Zorgdomein)
Opmerking vooraf
• Bent u (mogelijk) zwanger, neemt u dan
contact op met de afdeling radiologie. Wij
maken dan een andere afspraak.
Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor
het ongeboren kind.
• Indien u last heeft van gevoelige borsten
in de periode voorafgaande aan uw
menstruatie, kunt u beter een afspraak
maken ná de menstruatie.

Doel van het onderzoek
Het in beeld brengen van het borstweefsel.
Voorbereiding
Er is geen voorbereiding voor dit onderzoek
nodig.
Wel verzoeken wij u vriendelijk om op de dag
van het onderzoek geen talkpoeder of
bodylotion te gebruiken.
Het onderzoek
Tijdens het onderzoek staat u voor het
röntgenapparaat. Uw borst wordt op een
plateau gelegd. Om de borst goed te
kunnen afbeelden, wordt er aan uw borst
getrokken en komt er een doorzichtig plaatje
naar beneden dat de borst vastklemt. Dit is
pijnlijk. Direct nadat een foto is gemaakt,
gaat het plaatje weer omhoog zodat de druk
op de borst wegvalt. Zo worden er van iedere
borst twee foto’s gemaakt: één in rechte
stand en één in schuine stand.
De laborante laat de foto’s aan de radioloog
zien.
De radioloog beoordeelt de foto’s en
bepaalt of er voldoende informatie op de
foto’s staat. Het kan zijn dat er aansluitend
nog een echografie van de borsten wordt
gemaakt. Dit is een onderzoek met
geluidsgolven. Tijdens het echo-onderzoek ligt
u op een onderzoekstafel. Op uw huid wordt
een gel aangebracht. Dit is een dikke
vloeistof, die een beetje koud aanvoelt. De
gel dient als geleidingsmiddel voor de
geluidsgolven. De radioloog beweegt de
echokop over de huid van de borst. Het
echobeeld verschijnt nu op een monitor. De
afbeeldingen op het beeldscherm worden
digitaal vastgelegd.

Duur van het onderzoek
De duur van het mammografie onderzoek is
ongeveer 20 minuten.
De duur van het echografie onderzoek is
ongeveer 20 minuten.

Uw afspraak is op:
Dag: ………………………..
Datum: …….……………….…

Na het onderzoek
Er is geen nazorg nodig.

Tijd: ………….……..…….. uur
U wordt verwacht op de
afdeling Radiologie, route 70.

De uitslag
De radioloog maakt een verslag van het
onderzoek. Dit verslag wordt naar uw
behandelend arts gestuurd. Van hem of haar
krijgt u de uitslag van het onderzoek.
Verhinderd?
Mocht u om welke reden dan ook verhinderd
zijn, neem dan contact op met de afdeling
radiologie via: (0182) 50 50 15.
Dit kan op werkdagen tussen 8.00 uur en
17.00 uur.
Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder vragen
hebben over het onderzoek of onze afdeling,
kunt u contact opnemen met de afdeling
radiologie. Van maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.00 uur en 17.00 uur, via het
telefoonnummer (0182) 50 50 15.
Ook kunt u uw vragen stellen aan de
radioloog, laborant of doktersassistente die u
begeleiden tijdens het onderzoek.
Algemene informatie over het GHZ
Voor algemene informatie over het ziekenhuis
kunt u terecht op de website van het Groene
Hart Ziekenhuis: www.ghz.nl.

Als u uw afspraak niet ten minste 24 uur
van te voren hebt afgezegd, kunnen u
kosten in rekening worden gebracht.
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