
Mammografie
Patiënteninformatie

Definitie
Een mammografie is een radiologisch onderzoek van de borsten om vroegtijdig borstkanker op te sporen.

Er zijn twee soorten mammografieën:
• een diagnostische mammografie wordt uitgevoerd op aanvraag, omdat u klachten heeft of een knobbeltje voelt. 

Al was het maar om alle vermoedens uit te sluiten.

• een screeningsonderzoek of preventieve mammografie wordt toegepast bij vrouwen bij wie er geen klachten 
zijn. Dit onderzoek vindt doorgaans om de twee jaar plaats in het kader van het Vlaamse bevolkingsonderzoek bij 
vrouwen tussen 50 en 69 jaar. U kan een screeningsonderzoek aanvragen bij uw huisarts of gynaecoloog. Het kan 
ook zijn dat u een uitnodiging krijgt van het screeningscentrum waarmee wij samenwerken. Dit onderzoek wordt 
volledig terugbetaald.

Is een mammografie nodig?
Screeningsmammografieën zorgen voor een vroegtijdige ontdekking van borstkankers, nog voor de eerste 
symptomen verschijnen. De zorgt voor hogere genezingskansen en een minder belastende behandeling omdat de 
ziekte vroeger behandeld kan worden.

Opsporing heeft vooral bij vrouwen tussen de 50 en 69 zijn nut bewezen, daarom gebeurt de screening of 
systematische opsporing enkel bij die leeftijdsgroep.

Een diagnostische mammografie kan mogelijk aangevuld worden met een MRI-mammografie.

Het onderzoek
• Breng resultaten van een eventuele vroegere mammografie mee om te vergelijken

• Gebruik voor het onderzoek geen cosmetica, crèmes of deodorants want die beïnvloeden de kwaliteit van de 
beeldenGeef het zeker door aan de verpleegkundige indien u een hormonentherapie volgt

• Het onderzoek wordt best uitgevoerd in de week volgend op de vijfde dag van de maandstonden. De borst is dan 
minder vochtrijk en het minst gespannen. De noodzakelijke borstcompressie is dan minder pijnlijk en de kwaliteit 
van de beelden is ook beter

• Er wordt u gevraagd het bovenlichaam te ontbloten

• De mammografie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde vrouwelijke verpleegkundige
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• Op het toestel wordt de borst voor elke opname samengedrukt tussen twee platen, meestal gebeuren er 
twee opnamen per borst. Voor een optimale kwaliteit is een goede compressie en plaatsing van de borst heel 
belangrijk. Hoe platter de borst, hoe beter deze te beoordelen is

• De compressie kan enigszins pijnlijk zijn. Bepaal, samen met de verpleegkundige, wanneer deze drukking te hard 
is

• Een mammografie duurt ongeveer 20 minuten

Nazorg/opmerkingen
Er is geen specifieke nazorg nodig. De pijn na compressie verdwijnt spontaan.

Contact
Secretariaat radiologie, tel. 012 39 78 22


