Echografie van de borsten
Bij een echografie worden afbeeldingen gemaakt met
behulp van een ultrageluidsgolven.
Er wordt een soort gel (geleidingsvloeistof) op de borst
aangebracht. De radioloog onderzoek de borst door met
een klein apparaat over uw borst te bewegen.
Een echografisch onderzoek duurt 5 tot 10 minuten.
Een echografie is een andere onderzoekstechniek om
borstklierweefsel te boordelen. Het geeft aanvullende
informatie bij een mammografie.

Na het onderzoek
U mag onmiddellijk na het onderzoek de dienst verlaten.
De resultaten (beelden en verslag) van uw onderzoek(en)
worden naar de aanvragende arts doorgestuurd.

Hoe kan ik een afspraak maken?
Een mammografie en echografie gebeurt
enkel op afspraak.

Slogan of motto van bedrijf

Een afspraak kan gemaakt worden op de
dienst Radiologie.
De datum en het tijdstip waarop het onderzoek zal doorgaan, zal u medegedeeld
worden. Indien u uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij u deze tijdig te annuleren.

Mammografie en echografie
van de borsten

Indien u beschikt over oude mammografie
opnames vragen wij u deze mee te brengen op de dag van uw afspraak.
U meldt zich de dag van het onderzoek
aan aan de receptie van de radiologie met
uw aanvraagbrief en identiteitskaart.
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds
contact opnemen met de dienst Radiologie
op het volgende nummer: (09)364.85.20.
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Patiënteninformatie

Wat is een mammografie
Bij een mammografie worden röntgenfoto’s gemaakt van de borsten.
Een mammografie wordt het best genomen tussen
de zevende en tiende dag (eerste 2 weken) na het
begin van de menstruatie. De borsten zijn dan
minder gevoelig, wat het onderzoek minder onaangenaam maakt.
Voor het onderzoek stelt de verpleegkundige u

Er worden opnames vanuit verschillende richtingen genomen.

Voorbereiding

De radioloog analyseert de beelden, soms geven de eerste

Breng aanvraag voor de mammografie mee

foto’s niet genoeg informatie en laat hij bijkomende foto’s
nemen. Het mammografisch onderzoek duurt ongeveer 15
minuten.
Tevens beslist de radioloog of een aansluitende echografie

gekregen

Het mammografisch onderzoek wordt het best uitge-

In een aantal gevallen is nog een bijkomende onderzoek aan-

voerd in de eerste 2 weken na de menstruatie

gewezen.
Gebruik geen body-lotion, crème of talk. Deodorant
Een borstpunctie (corebiopsie) wordt meestal nog dezelfde dag

nodig voor het beoordelen van de beelden.

uitgevoerd. Voor een MR-onderzoek van de borsten wordt

vervolgens wordt de borst geleidelijk samenge-

streekse uitnodiging van het screeningscentrum hebt

dient te gebeuren.

enige vragen, deze informatie heeft de radioloog

De verpleegkundige plaatst uw borst op een plaat,

Breng de uitnodigingsbrief mee, als u een recht-

en parfum zijn geen probleem.

meestal onmiddellijk een afspraak gemaakt.

Wat is screeningsmammografie

drukt door een tweede plaat . Het samendrukken is
onaangenaam en wordt soms als pijnlijk ervaren,
maar het is nodig om een scherp beeld te krijgen
en zo weinig mogelijk röntgenstralen te geven.

De screeningsmammografie wordt genomen in het kader van
een screeningsprogramma georganiseerd door de overheid. Er
wordt dan geen echografie uitgevoerd en er is geen contact
met de radioloog.

Onmiddellijk na de opnames wordt de druk weer
weggenomen.
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