Mammografie
Radiologie

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en nucleaire
geneeskunde verwezen voor een mammografie. Dit onderzoek wordt gedaan door
een radiodiagnostisch laborant(e). Op het afgesproken tijdstip meldt u zich
met uw verzekerings- en legitimatiebewijs op de afdeling Radiologie.

Het onderzoek

Het maken van röntgenfoto’s van de borsten heet mammografie. Op deze
borstfoto’s zijn heel kleine veranderingen al te zien, soms zelfs als ze nog niet eens
voelbaar zijn. Bij een mammografie worden er altijd foto’s van beide borsten en in
twee richtingen gemaakt. Soms wordt nog een aparte foto gemaakt van de plaats
van de aandoening. Tijdens het maken van de foto wordt de borst samengedrukt.
Dit is vaak gevoelig, maar alleen op deze manier is het mogelijk een scherpe
afbeelding van het borstweefsel te krijgen.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Nadat de foto’s zijn gemaakt worden de foto’s door de radioloog bekeken. Deze
beslist of aanvullend een echo-onderzoek nodig is.

Zwangerschap

Het onderzoek wordt uitgevoerd met röntgenstraling. Dit kan schadelijk zijn voor
het ongeboren kind. Als u zwanger
bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, wilt u dit dan voor het onderzoek
aan de laborant(e) melden?

Voorbereiding:

Er is geen speciale voorbereiding voor dit onderzoek nodig. Het is belangrijk om
op de dag van het onderzoek geen bodylotion, olie, deodorant of talkpoeder
te gebruiken. Deze producten kunnen het beeld op de röntgenfoto verstoren.
Wanneer u last heeft van gevoelige borsten voor uw menstruatie dan kunt u
overwegen een afspraak te maken na de menstruatie. U kunt eventueel voor het
onderzoek een tablet paracetamol innemen.
Heeft u een insulinepomp en/of bloedglucose sensor? Houdt er rekening mee dat
deze voorafgaand aan het onderzoek verwijderd moet worden.
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Informeer de laborant, voordat de foto’s gemaakt worden, als u borstimplantaten
heeft.

Nazorg:

Na het onderzoek kan het zijn dat u aanvullend nog een echo krijgt en/of wordt
doorverwezen naar de mammacare verpleegkundige.

Op tijd aanwezig:

Wij werken op afspraak en verzoeken u op tijd aanwezig te zijn. Helaas kan het zijn
dat u bij een te late aankomst een nieuwe afspraak moet maken om vertragingen
voor alle volgende patiënten te voorkomen.

Uitslag:

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.
Contact:
Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.
Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?
Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:00 tot 17:00
Hoorn: T 0229-257373
Hoorn en Purmerend: E Radiologie@dijklander.nl
Purmerend: T 0299-457535
Enkhuizen: T 0228-312345
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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