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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

patiëntenbrochure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet vergeten! 

Bij aankomst in het ziekenhuis moet u zich 
eerst met uw identiteitskaart aanmelden 
aan de receptie. 

 

U moet in het bezit zijn van een voor-
schrift van de arts, gelieve dit mee te 
brengen. 

 

Wanneer u de afspraak niet kan nakomen, 
gelieve ons tijdig te verwittigen. 

 

 

De afdeling radiologie is bereikbaar op  

 
051 33 40 81 

Mammografie 

Belangrijk 

 

1. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, geef 
dat dan voor het onderzoek door aan de 
röntgenlaborant. 
 
 
 

2. Wij raden u aan de dag van het onder-
zoek geen sieraden te dragen. U kunt ze 
dan na het onderzoek ook niet vergeten. 
 
 
 

3. Uw bezittingen kunt u tijdens het onder-
zoek in een afsluitbare (kleed)ruimte 
achterlaten. 
 
 
 

4. U moet niet nuchter zijn voor het onder-
zoek. Dat wil zeggen dat u gewoon mag 
eten en drinken. 
 
 
 

5. De totale duur van het onderzoek be-
draagt ongeveer een kwartier. 
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Uw afspraak voor de mammografie 

Op ... /  ...  /  ...  Om   ...   Uur. 

 

Afdeling Radiologie 

Sint-Jozefskliniek Izegem 



Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Mammografie (borstfoto’s) 

Een mammografie is een onderzoek van de 
borsten waarbij men gebruik maakt van Rönt-
genstralen. 

Hiervoor gebruikt men een mammografie-
toestel gebruiken die een zo precies mogelijk 
beeld van de borst moet weergeven met een 
minimum gebruik van straling. 

 

Voorbereiding 

 

Gelieve vóór het onderzoek geen deodorant 
en lichaamsmelk te gebruiken. 

 

Door allerlei oorzaken (bv. spoedgevallen)
loopt ons programma soms uit. Helaas moet u 
dan wat langer wachten. Wij bieden u daar-
voor alvast onze excuses aan. 

Het onderzoek 

Meld u aan op het afgesproken tijdstip aan de 
balie van de afdeling Radiologie. Hierna neemt 
u plaats in de wachtruimte tot een verpleeg-
kundige u komt halen. 

De verpleegkundige vraagt u in de kleedruimte 
uw bovenkleding af te doen. Daarna vertelt 
deze hoe u het best vóór het röntgenapparaat 
kunt gaan staan. De verpleegkundige legt uw 
borst dan op een steunplaat. De borst wordt 
nu aangedrukt door een plastic plaat die aan 
het apparaat vastzit. Dit is belangrijk  om een 
goede foto te maken. Dat kan gevoelig zijn. De 
ene vrouw verdraagt nu eenmaal meer druk 
op haar borst dan de andere. Als het te pijnlijk 
is, zegt u dat dan gerust tegen de laborant. 
Vervolgens worden de foto’s gemaakt. 

De verpleegkundige kijkt of de foto’s gelukt 
zijn. In enkele gevallen blijkt het nodig een fo-
to om technische redenen opnieuw te maken. 
Soms zijn extra foto’s nodig om het borstweef-
sel goed te kunnen beoordelen of om de gehe-
le borst beter in beeld te krijgen. Het kan zijn 
dat u, afhankelijk van uw klachten, de radio-
loog ontmoet. Hij/zij stelt aan de hand van uw 
klachten en de foto’s een voorlopige diagnose. 
Als het nodig is, besluit hij/zij tot het maken 
van een echografie. 

Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezig-
heden hervatten. 

Het resultaat 

 

1. Het resultaat van het onderzoek krijgt u 
zo snel mogelijk van uw behandelende 
arts. 
 
 

2. Indien het een mammografie betreft in 
het kader van het preventief screenings-
onderzoek worden de foto’s opgestuurd 
voor een tweede lezing. Daarna wordt 
het resultaat aan de onderzoekende ra-
dioloog, behandelende arts en uzelf be-
zorgd. 
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