
Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - Belgie | E. info@sjki.be |  

T 051/33 41 11 | F. 051/334 999 | www.sjki.be |  

Spoedopname: T. 01/334031 | F. 051/334 997  

 
 

 

 

 

 

 
Patiëntenbrochure  

Mammografie 

Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

Patiëntenbrochure 

 

 

Tot slot 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt 
of als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u altijd 
terecht bij uw behandelende arts, de verpleegkun-
dige of de radioloog. 

 

Nuttige telefoonnummers 

Radiologie: 051/33.40.81 

 

Locatie  

Straat 47 

 

Openingsuren  

Maandag– donderdag :  

 7.45  - 12.30 u. & 13.30 - 19 u.  

vrijdag :  

 7.45 - 12.30 u. &13.30- 18 u.  

Zaterdag:  

 8 - 12 u. 

 
 

 

 

Belangrijk 

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

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

 Uw bezittingen kunt u tijdens het  
onderzoek in een afsluitbare (kleed)ruimte 
achterlaten. 

 Als u verhinderd bent, dient u ons dat zo 
spoedig mogelijk te laten weten. 

 Geen bodylotion of deodorant aandoen.  
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Mammografie (borstfoto’s) 

Een mammografie is een onderzoek van de bor-
sten waarbij men gebruik maakt van röntgenstra-
len.   

Hiervoor gebruikt men een mammografietoestel 
dat 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. 

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

Om dit onderzoek kwaliteitsvol uit te voeren, is het 
belangrijk dat u zich goed kan ontspannen.  Wel-
licht vindt u het belangrijk te weten dat dit onder-
zoek uitsluitend uitgevoerd wordt door vrouwelijke 
verpleegkundigen. 

 

 

 

Het onderzoek 

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan, aan 
de balie van de afdeling radiologie. Hierna neemt u 
plaats in de wachtruimte tot een verpleegkundige 
u komt halen. 

De verpleegkundige vraagt u in de kleedruimte uw  
bovenlichaam te ontkleden. Daarna vertelt  
deze hoe u het best voor het röntgenapparaat kunt 
gaan staan. De verpleegkundige legt uw borst dan 
op een steunplaat.  Omdat het voor een goede fo-
to belangrijk is, wordt de borst nu aangedrukt door 
een plastic plaat die aan het apparaat vastzit. Dat 
kan gevoelig zijn. De ene vrouw verdraagt nu een-
maal meer druk op haar borst dan de andere. Als 
het te pijnlijk is, zegt u dat dan gerust tegen de ver-
pleegkundige. Vervolgens worden de foto’s ge-
maakt. 

De verpleegkundige kijkt of de foto’s gelukt zijn. In 
enkele gevallen blijkt het nodig een foto om tech-
nische redenen opnieuw te maken. Soms zijn extra 
foto’s nodig om het borstweefsel goed te kunnen 
beoordelen of om de gehele borst beter in beeld te 
krijgen. Het kan zijn dat u, afhankelijk van uw 
klachten, de radioloog 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 ma-
ken van een echografie. 

 

 

 

Nazorg 

Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse  
bezigheden weer hervatten. Als u in het  
ziekenhuis bent opgenomen, wordt u na het on-
derzoek weer terug gebracht naar uw  
afdeling. 

 

Het resultaat 

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

Indien het een mammografie betreft in het kader 
van het preventief screeningsonderzoek worden 
de foto’s opgestuurd voor een tweede lezing. Het 
resultaat daarna wordt aan de onderzoekende ra-
dioloog, behandelende arts en uzelf bezorgd. 

 

  


