PATIËNTEN
INFORMATIE
Mammografie

Door middel van deze folder wil het Maasstad
Ziekenhuis u informeren over een mammografie in
het algemeen.
Gedetailleerde informatie over het specifieke
onderzoek en de voorbereidingen daarvoor, ontvangt
u bij het maken van een afspraak of kunt u vinden op
onze website.
Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.
Wat is een mammografie?
Een mammografie is een ander woord voor
borstonderzoek. Mamma is de medische term voor
borst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel
van röntgenfoto’s (mammografie) en soms lichamelijk
onderzoek. Een borstonderzoek kan zowel bij
mannen als vrouwen worden gedaan. Soms wordt er
ook een echografie en een punctie gedaan.
Doel van het onderzoek
Het onderzoek dient om uw borst(en) op afwijkingen
te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd
met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor
kwalitatief goede opnamen.

Voorbereiding
Het is gewenst dat u geen (body)lotion of zalf op
uw borst(en) aanbrengt. Indien u last heeft van een
dunne en/of zeer gevoelige huid, wilt u dit dan
voorafgaand aan het onderzoek aangeven bij de
laborant(e).
Belangrijk
Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent,
neemt u dan contact op met de arts die u heeft
verwezen voor nader overleg.
Het onderzoek
Om de weefselstructuur in de borst(en) zichtbaar te
maken, is het noodzakelijk om de borst(en) samen te
drukken (comprimeren). Bovendien verkleint dit de
hoeveelheid straling die u krijgt. Het samendrukken
van de borst(en) kan gevoelig zijn. Per borst worden
twee foto’s gemaakt in verschillende richtingen. Het is
van groot belang dat uw borst niet verschuift tijdens
het onderzoek en daarom wordt uw borst strak
aangedrukt, wat soms als pijnlijk wordt ervaren.
Vervolgonderzoek
Soms is het nodig om tijdens het onderzoek
aanvullend onderzoek te verrichten.
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☐☐ Echografie
Als aanvulling op de mammografie kan er nog
een echografie van de borst(en) gemaakt worden.
Een echografie is geheel pijnloos. Echografie is
een techniek om organen en weefsels zichtbaar
te maken, waarbij gebruik gemaakt wordt van
geluidsgolven.
☐☐ Punctie
Wanneer bij het onderzoek van uw borst(en)
een afwijking is geconstateerd, moet de aard
van deze afwijking worden vastgesteld. Hierbij is
weefselonderzoek noodzakelijk. Er wordt dan een
stukje weefsel of een aantal cellen met een dunne
naald uit de afwijking in uw borst weggenomen.
Na het onderzoek
De uitslag van het onderzoek wordt op de
eerstvolgende afspraak met u besproken door uw
behandelend arts.
Indien u via de huisarts komt, is de uitslag van
het onderzoek na drie werkdagen bij uw huisarts
bekend.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog
vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan
uw behandelend arts of de röntgenlaborant(e).
Telefonisch kunt u contact opnemen met de
afdeling Radiologie via (010) 291 22 00.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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