Mammografie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Bij een mammografie maakt een laborant röntgenfoto’s van uw
borsten. Van elke borst worden minstens twee foto’s gemaakt.

Waar u aan moet denken
Röntgenstraling kan gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Daarom is het
van belang dat u uw arts op de hoogte stelt van uw (mogelijke)
zwangerschap. U bespreekt met uw arts of de noodzaak van het onderzoek
opweegt tegen de mogelijke risico’s voor het kind.
Om het onderzoek goed uit te voeren, is het belangrijk dat u uw borsten niet
insmeert met een verzorgend product zoals bodylotion, olie of zalf. Deze
producten kunnen het beeld beïnvloeden.
Als u borstimplantaten heeft, ook dan kan er een mammografie worden
gemaakt. Het is wel van belang dat de laborant dat weet vóór aanvang van
het onderzoek.
Als u borstvoeding geeft of recent heeft gegeven, meldt u dit dan ook vóór
aanvang van het onderzoek. Het kan zijn dat er dan eerst een echografie
wordt gemaakt.
Het gehele onderzoek duurt ongeveer 20-30 minuten.

De dag van het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de afdeling
radiologie. De afdeling radiologie vindt u op A1, bestemming 41.
Datum onderzoek: ……………..dag …./ …../ 20 ….
Tijd: …………….. uur, Ede

Nadat u zich gemeld heeft, wacht u in de wachtruimte tot een laborant u
komt halen.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant.
Er worden per borst foto’s gemaakt in twee richtingen.
Uw borst wordt op de plaat van het mammografie apparaat gelegd, waarna
een kunststofplaat de borst samendrukt. Dit is nodig voor het maken van
scherpe en goed beoordeelbare foto’s. Het aandrukken van de borst kan
geen kwaad; ook niet als u een knobbeltje of borstprothesen heeft. Bij
borstprothesen wordt uiteraard de druk aangepast.
Het aandrukken van de borst kan gevoelig en soms pijnlijk zijn, omdat de
kunststofplaat tegen de borstwand aandrukt of omdat het borstweefsel wordt
samengedrukt. Dit verschilt van persoon tot persoon.
Aanvullend onderzoek
De radioloog beoordeelt de foto’s. Als het nodig is volgen er aanvullende
foto’s of een echografie van de borst. Bij een echografisch onderzoek maakt
de radioloog en/of de laborant opnames van het borstweefsel door middel
van geluidsgolven.
Bij de beoordeling wordt zoveel mogelijk vergeleken met eerdere
mammografieën. Het is daarom van belang dat u laat weten of er eerder een
mammografie bij u is gemaakt bij het bevolkingsonderzoek of in een ander
ziekenhuis.
De uitslag van het onderzoek is binnen drie werkdagen bekend bij uw
huisarts of specialist.

Vragen
Heeft u nog vragen over het onderzoek, stel deze dan aan de laborant.
Als u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig (48 uur
tevoren) door te geven.
Afdeling radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 17.00 uur op (0318) 43 39 00.
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