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Mammografie
U krijgt u een mammografie en in deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt.

Hoe verloopt het onderzoek?
• In het algemeen worden in eerste instantie van elke borst twee foto's gemaakt, in 

twee verschillende richtingen; dit om het weefsel van beide borsten met elkaar te 
kunnen vergelijken.

• Om een foto te kunnen maken waarop ook de kleinste details waarneembaar zijn, is 
het noodzakelijk dat uw borst flink wordt samengedrukt tijdens het maken van de 
opname. Dit duurt slechts enkele seconden.

• Na het maken van de opnamen vraagt de laborant u te wachten om te kijken of de 
foto's voldoende duidelijk zijn.

• Soms wordt nog een aanvullende opname met het röntgenapparaat en/of een echo-
onderzoek gemaakt.

Voorbereiding op het onderzoek
• Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion, crème of talkpoeder op de borsten want 

dit vermindert de kwaliteit van het onderzoek. 
• Wanneer u vaak pijnlijke borsten hebt, kunt u dit onderzoek het beste laten 

verrichten in de eerste week na de menstruatie.

Complicaties
Het kan voorkomen dat uw borsten door het samendrukken tijdens het onderzoek rood 
zien en nog enige tijd wat gevoelig zijn.

Uitslag van het onderzoek 
De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts 
gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal 
bespreken.

Begeleiding
Hoewel de radiologen en radiologisch laborant(e) begrip hebben voor het feit dat uw 
eventuele begeleider/ster een grote steun is bij een ziekenhuisbezoek, wordt hen gevraagd 
de onderzoekkamer tijdens het onderzoek te verlaten en te wachten in de wachtkamer. 
Het verrichten van een onderzoek vergt uiterste concentratie van de onderzoeker.

In overleg met de laborant kan hiervan worden afgeweken. Wij vragen uw begrip voor 
deze gang van zaken.


