
Wat is een mammografie?

Een mammografie is een radiologisch onderzoek 
van de borsten. De verpleegkundige neemt een 
reeks foto’s van de beide borsten vanuit verschil-
lende standpunten. 

Meestal gaat een mammografie samen met een 
echografisch onderzoek van de borsten, tenzij 
anders voorgeschreven door uw verwijzende 
arts.

Duur

Het onderzoek duurt een kwartier. Afhankelijk 
van het aantal extra opnames kan het  soms een 
tiental minuten uitlopen.

Voorbereiding
U mag voor het onderzoek gewoon eten en 
drinken en uw gebruikelijke medicijnen nemen. 
Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

Verloop van onderzoek
De verpleegkundige haalt u op in de wacht-
ruimte en brengt u naar het kleedhokje, waar u 
het bovenlichaam helemaal vrij maakt. 

In de onderzoeksruimte zal de verpleegkundige 
u begeleiden tijdens het onderzoek. Er worden 
van iedere borst afzonderlijk foto’s genomen 
in verschillende posities.  Om een kwalitatief 
goede foto te verkrijgen zal de verpleegkundige 
de borst gedurende enkele seconden matig sa-
mendrukken. Dit kan een onaangenaam gevoel 
geven, doch dit duurt slechts enkele seconden.

Na het nemen van de foto’s voert de radioloog 
meestal nog een echografisch onderzoek 
(digitaal) uit.  Nadien kan u zich terug aankleden 
in het kleedhokje. 

De radioloog bezorgt de foto’s na een analyse 
aan uw arts, indien deze verbonden is aan ons 
ziekenhuis.  In andere gevallen kan u de foto’s 
zelf komen afhalen op de afdeling.

Aanmelden
U meldt zich tien minuten voor het afgesproken 
uur bij de balie van de dienst radiologie en 
medische beeldvorming (BLOK 1). Hiervoor volgt 
u vanaf de ingang de wegwijzers “Medische 
Beeldvorming”.



Geachte mevrouw,

U ondergaat weldra een mammografie. In deze 
folder vindt u enkele praktische richtlijnen over 
dit onderzoek.

Hebt u nog vragen, dan kan u deze gerust stellen 
aan de verpleegkundige of de radioloog. U kan 
ons ook telefonisch bereiken op het nummer:
03 443 37 14.
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