Er
wordt
tweejaarlijks,
in
kader
van
het
bevolkingsonderzoek bij vrouwen tussen 50 en 69
jaar een mammografie uitgevoerd. Dit onderzoek is
kosteloos.

het nodig is wordt het advies van een derde radioloog
gevraagd. Na een paar weken ontvangt u het resultaat
per brief. Indien nodig wordt daarna nog extra
onderzoek uitgevoerd. (bv. een echografie)

Diagnostische mammografie

INFORMATIE voor de patiënt

Mammografie
Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten
die met een speciaal daartoe ontwikkeld
röntgenapparaat wordt gemaakt. Deze techniek wordt
gebruikt voor het opsporen van afwijkingen aan het
borstklierweefsel.
•

U meldt zich vooraf aan bij de inschrijvingsbalie van
de polikliniek (niveau -1) en u komt daarna naar de
dienst radiologie (niveau 0). Afhankelijk van de kledij
die u draagt, moet u misschien bepaalde
kledingstukken uittrekken. Dan gaat u op vraag van
de verpleegkundige voor het röntgenapparaat staan.
De ene borst wordt op een steunplaat gelegd, waarna
ze wordt aangedrukt door een andere plaat. Dit kan
onaangenaam of zelfs een beetje pijnlijk zijn, maar is
nodig om een optimale beeldkwaliteit te garanderen.
Tip: om het onderzoek vlot te laten verlopen is het
best om de borsten niet in te strijken met lotion.
Van elke borst wordt één of meerdere foto’s
gemaakt. Deze foto’s worden door de radioloog
bekeken en aan de hand van deze informatie wordt
er al dan niet beslist of er bijkomende opnames en/
of echografie nodig is.

De dienst radiologie kan u bereiken via routenr. 861.
Alle onderzoeken voor mammografie gebeuren op
afspraak tijdens de week.
Onze openingsuren : van ma tot vrij ,doorlopend van
8u45-12u45, van 13u30 tot 17u.
di van 8u45-12u45, van 13u30 tot 18u30

Diagnostische mammografie

U kan de standaard radiologie afdeling telefonisch

zal worden uitgevoerd als vrouwen een

bereiken op het nr.02/477 60 50

zichtbaar of voelbaar borstletsel hebben, of

Indien u informatie wenst over uw afspraak, kan u

als de aanwezigheid ervan moet uitgesloten

terecht op volgend e-mailadres :

worden. De indicatie staat uiteraard los van
de leeftijd van de patiënt.
•

HOE BEREIKT U ONS?

Afspraakradiologie@uzbrussel.be

Screeningsmammografie

Deze folder is indicatief en geeft enkel informatie van algemene
aard. Niet alle mogelijke technieken, toepassingen, risico’s zijn
er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de
situatie van elke patiënt afzonderlijk, wordt door de arts
verstrekt. Volledige of gedeeltelijke overname van de tekst is
niet toegestaan

wordt uitgevoerd zonder specifieke klachten.

Radiologie – Mammografie

Screeningsmammografie

Tel: 02
50
Bij477
een60
bevolkingsonderzoek
worden twee opnames

gemaakt per borst. Deze worden daarna door twee
radiologen bekeken, onafhankelijk van elkaar . Als
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