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Mammografie
Uw behandeld arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor het maken van
een mammografie. Dit is een röntgenonderzoek waarbij het weefsel van de borsten zichtbaar
wordt gemaakt.
Belangrijk
Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion, crème, zinkzalf of talkpoeder. Dit kan de
kwaliteit van de foto`s nadelig beïnvloeden.
Wilt u als u lang haar heeft dit voor het onderzoek in een staart doen?
Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger bent, of denkt te zijn, of borstvoeding geeft, laat het dan direct weten. We
maken in principe geen röntgenfoto`s bij een zwangerschap.
Bij het geven van borstvoeding is het klierweefsel op de foto`s moeilijk beoordeelbaar. Hier
kunnen we met het onderzoek rekening mee houden.

Het onderzoek
Er worden van beide borsten twee foto’s gemaakt, één foto van boven naar beneden en één
schuine opname. De borst wordt hiervoor op een plaat gelegd, en dan wordt met een plastic
plaat de borst gecomprimeerd (aangedrukt). Dit aandrukken kan onaangenaam of soms
pijnlijk zijn.
Het comprimeren is belangrijk om een aantal redenen:
 Het klierweefsel wordt uit elkaar gedrukt, waardoor kleine afwijkingen beter zichtbaar
worden. De stralendosis is hierdoor geringer.
 Er is een kleinere kans op onscherpte. Door meer gelijkmatige dikte van de borst wordt
de kwaliteit van de foto’s beter.
 Dit comprimeren kan geen kwaad, ook niet bij knobbeltjes of borstprothesen.
De radioloog beoordeelt direct of de gemaakte opnames voldoende zijn.
Soms zijn er nog aanvullende opnames van één of beide borsten nodig.
Bij een deel van de onderzoeken is een aanvullend echografieonderzoek van de borsten
noodzakelijk. Dit wordt indien mogelijk altijd aansluitend aan de mammografie gedaan.
Wanneer u jonger bent dan 30 jaar, kan soms worden volstaan met een echografisch
onderzoek van de borsten.

Afspraak of vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Radiologie,  (036) 868 8743 op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.
Wij verzoeken u om zich 15 minuten vóór de afspraaktijd met de onderzoeksaanvraag
te melden.
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