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Mammografie (Borstonderzoek)

Inleiding
Uw arts heeft voor u een mammografie aangevraagd.
Een mammografie is een röntgenfoto van de borst(en).
In deze folder leest u informatie over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Mocht u na 
het lezen van deze folder nog vagen hebben, dan kunt u deze stellen aan de laborante die het onderzoek 
uitvoert. Zij is gespecialiseerd in het mammografie onderzoek.

Belangrijk!
Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Bij patiënten die 
in onzekerheid verkeren over het feit of zij zwanger zijn, dient dit röntgenonderzoek te worden 
uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie.

Voorbereiding
- Smeer de borsten de avond en ochtend voor het onderzoek niet in met bodylotion. Uw borsten 

worden dan te glad om een mammografie uit te voeren.
- Gebruik geen deodorant of talkpoeder de avond en ochtend voorafgaand aan het onderzoek. 

Deze kunnen het beeld beïnvloeden.
- Neem eventueel 2 tabletten paracetamol 500mg voorafgaand aan het onderzoek.

Het onderzoek
Op de afgesproken tijd meldt u zich aan bij de receptie van de afdeling radiologie. Zij melden u aan in het 
ziekenhuis systeem. Hierna mag u plaats nemen in de wachtkamer. De laborant roept u op uit de 
wachtkamer als u aan de beurt bent.
Een mammogram is een röntgenfoto van de borst(en). Van deze röntgen stralen merkt u niks.
Van elke borst worden 2 foto’s gemaakt. De laborant geeft tijdens het onderzoek steeds aan wat er gaat 
gebeuren.

Voor dit onderzoek moet u uw bovenlichaam ontbloten.
Uw borst op de fotoplaat gelegd. Om zoveel mogelijk van de borst af te beelden trekt de laborant uw 
gehele borst op de plaat. Voor een goede foto moet de borst plat gedrukt worden. Dit gebeurt met een 
kunststof plaat. Dit kan gevoelig/ pijnlijk zijn.
Hoe meer de borst is platgedrukt, hoe beter het weefsel zich uitspreid. Hierdoor is een eventuele 
afwijking beter zichtbaar. Ook zorgt het platdrukken ervoor dat er minder röntgenstralen nodig zijn.
Als de foto is genomen gaat de druk van de kunststof plaat er automatisch vanaf.
De mammografie wordt bekeken door de Radioloog (medisch specialist). De Radioloog geeft de uitslag 
van het mammogram door aan uw arts, dit kan uw medisch specialist zijn of uw huisarts. Uw eigen arts 
bespreekt de uitslag met u. 



Duur van het onderzoek
In het algemeen duurt het onderzoek 25 minuten.

Na het onderzoek
De laborant geeft aan wanneer het onderzoek klaar is. Als het onderzoek klaar is mag u de afdeling 
verlaten. 
Soms moeten er nog aanvullende foto’s en/of een echo gemaakt worden. U wordt dan gebeld door de 
afdeling radiologie voor een vervolgafspraak.

De uitslag van het onderzoek gaat naar uw arts, dit kan uw medisch specialist zijn of uw huisarts.
Dit duurt meestal 2 werkdagen.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
radiologie.
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 20


