
Mammografie
Patiënteninformatie

RADIOLOGIE

In overleg met uw arts hebt u besloten een mammografie te laten maken. Een mammografie is een röntgenfoto 
van het borstklierweefsel. Hiermee is het mogelijk eventuele afwijkingen in de borsten op te sporen. In deze 
folder leest u meer informatie hierover.

Vóór het onderzoek
Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten vóór het onderzoek aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden
bij onze balie. 

U dient het volgende mee te nemen:
• Het aanvraagformulier dat u van uw huisarts/ specialist krijgt
• Uw verzekeringspasje
• Uw identiteitsbewijs

Ter voorbereiding van het onderzoek mag u geen bodylotion gebruiken. Deodorant is wel toegestaan.

Het onderzoek
Een mammografie is mogelijk bij zowel mannen als vrouwen. Tijdens het onderzoek dient uw bovenlichaam
ontbloot te worden. Vervolgens worden van beide borsten minimaal twee foto’s gemaakt. Uw borst wordt 
gepositioneerd op een plaat, waarna een tweede plaat de borst enkele seconden aandrukt. De druk die
ontstaat door dit samendrukken (comprimeren) is vervelend, maar over het algemeen niet pijnlijk.
Het comprimeren is belangrijk voor de foto: het borstweefsel wordt uitgespreid, waardoor de radioloog de 
foto goed kan beoordelen.

Daarnaast is er met behulp van het comprimeren minder röntgenstraling nodig.

De mogelijkheid bestaat dat u borstprothesen heeft. Hiervan kunnen zonder problemen foto’s worden
gemaakt. Het is uiterst zinvol en niet gevaarlijk; de implantaten zijn sterk genoeg om het noodzakelijke
comprimeren te doorstaan.

Na het onderzoek
Soms besluit de radioloog dat aanvullend echografisch onderzoek nodig is. Deze echografie is pijnloos en zal
na de mammografie plaatsvinden. In andere gevallen is echografie niet nodig, ook al stond daar wel een
afspraak voor gepland. Het al dan niet maken van een aanvullende echo is geen reden voor ongerustheid. In
enkele gevallen kan een punctie worden verricht.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt binnen 24 uur verstuurd naar de aanvragend arts. Hij of zij zal u verder 
informeren. Als gegevens van eerdere onderzoeken moeten worden opgevraagd bij andere instanties, kan het 
iets langer duren.
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Afspraak maken
Voor een mammografie hebt u een verwijzing nodig van een arts. Als u daarover beschikt, kunt u ons
bellen voor een afspraak: 088 0100 900. Het kan voorkomen dat naast een afspraak voor mammografie ook 
een afspraak voor echografie wordt ingepland.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur
van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Als u eerder een mammografie hebt laten maken zullen wij, ter vergelijking, deze gegevens eventueel 
opvragen.

Zwanger of pas zwanger geweest?
Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek 
heeft aangevraagd. Wij raden het maken van röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap af.

Bent u pas zwanger geweest of geeft u borstvoeding?
Na een zwangerschap of tijdens borstvoeding is de mammografie moeilijker te beoordelen. De mogelijkheid 
bestaat dan dat het onderzoek wordt uitgesteld. Geef deze informatie dus vóór het onderzoek aan.

Reanimatie
Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-
verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat
u ons hierover informeert.

Vergoedingen
DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. 
Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen 
risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/
vergoedingen.

Vragen
Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem 
contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.
 
Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken
Bel in geval van spoed: 088 0100 998.
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Wilt u een waardering achterlaten?Zorgkaart Nederland
Wij vinden uw mening erg belangrijk. 
Laat daarom uw waardering achter  
op ZorgkaartNederland.nl!
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