Röntgenonderzoek van
de borsten
Mammografie

In overleg met uw arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek
van uw borsten bij de afdeling radiologie van CWZ. De medische
term voor dit onderzoek is mammografie. Op de foto’s van de
mammografie kunnen we kleine veranderingen in het weefsel al
zien. Soms zelfs als ze nog niet voelbaar zijn. Een klein deel van de
afwijkingen is niet zichtbaar te maken op deze foto’s. Deze folder
geeft informatie over wat u kunt verwachten van het onderzoek.
Verder leest u welke voorbereidingen nodig zijn voor het onderzoek.
Voorbereiding
Voor het onderzoek raden we aan dat u makkelijke te scheiden
kleding draagt. Bijvoorbeeld een rok of broek met een trui of
blouse. Tijdens het onderzoek moet uw bovenlichaam namelijk
bloot zijn. Wilt u geen bodylotions, crèmes, zinkzalf of talkpoeder
vóór het onderzoek te gebruiken? U mag wel deodorant gebruiken.
Als u vaak pijn in de borsten heeft, is het beste tijdstip om het
onderzoek te doen in de eerste week na de menstruatie.
Melden
10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 3B. U
wordt daar verwezen naar de juiste wachtruimte. Zodra u aan de
beurt bent, haalt de radiologisch laborant u op en neemt u mee
naar de kleedkamer.
Onderzoek
De laborant maakt de foto’s en de radioloog beoordeelt de
mammografie. Een radioloog is een arts die gespecialiseerd is in
röntgenonderzoek. Vóór het maken van de foto’s stelt de laborant u
een aantal vragen. Deze informatie heeft de radioloog nodig bij het
beoordelen van de foto’s. Als er een knobbeltje of verdikking in de
borst voelbaar is, onderzoekt de laborant de borst. Zij fotografeert
de linker én rechterborst. Zo kunnen beide borsten met elkaar
vergeleken worden. Per borst worden standaard 2 foto’s gemaakt.
Soms bieden deze niet voldoende duidelijkheid en worden er nog
een paar aanvullende foto’s gemaakt.

2

De laborant legt uw borst op een plaat en drukt met behulp van een
tweede plaat het borstweefsel samen. Meestal is de druk een
beetje vervelend en soms zelfs pijnlijk. Toch is dit samendrukken
van de borst noodzakelijk om de foto’s beter te kunnen beoordelen.
Belangrijke voorwaarde om het onderzoek goed uit te voeren, is dat
u probeert zo goed mogelijk te ontspannen.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Extra onderzoek
Soms geeft de mammografie niet voldoende informatie en is meer
onderzoek nodig. Er kunnen extra foto’s worden gemaakt, waarbij
een klein gebied van de borst wordt bekeken. Vaak wordt de
mammografie ook aangevuld met een echografie. Bij een echografie
wordt een afbeelding van de borst gemaakt met behulp van ultrageluidsgolven. De echografist beweegt met een klein apparaat over
de huid van uw borst. Dit apparaat heet een transducer. Op de
transducer zit een beetje gel. Dit onderzoek is niet pijnlijk.
Bijwerkingen
Bij de mammografie wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling.
Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden
toegepast, is het risico minimaal. Ook als u meerdere onderzoeken
heeft ondergaan. Bijwerkingen komen dan ook bijna nooit voor.
Zwangerschap en borstvoeding
Als u denkt of weet dat u zwanger bent, is het belangrijk dit te
melden. Soms kan het onderzoek gewoon doorgaan. Dit overlegt u
dan wel eerst met de radioloog. Bent u pas zwanger geweest of
geeft u borstvoeding? Dan is de mammografie moeilijker te
beoordelen. Het kan dan zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.
Vaak wordt in dit geval eerst een echografie gemaakt. Dit gebeurt
ook in overleg met de radioloog.
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Uitslag
De radioloog beoordeelt de foto’s en geeft de uitslag binnen 5
dagen door aan uw arts (de huisarts of specialist). Deze geeft de
uitslag aan u door.
Bericht van verhindering
Als u niet op tijd op de afdeling radiologie kunt zijn, dan kan het
onderzoek niet doorgaan. Als u dus niet (op tijd) kunt komen wilt u
ons dan zo snel mogelijk bellen? Er kan dan nog een andere patiënt
in uw plaats komen. Natuurlijk maken we dan een nieuwe afspraak
met u.
Afspraak
Uw afspraaktijd is: .............................................................................

Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50)
Telefoon (024) 365 74 31
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Website: www.radiologie.cwz.nl

