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Beste patiënt

Welkom op de dienst radiologie van AZ Delta. U bent hier 
voor een mammografie. In deze brochure geven we u graag 
wat meer uitleg. Bij vragen, aarzel niet contact op te nemen 
met ons. De contactinformatie vindt u op achterkant van deze 
brochure

De dienst radiologie

Wat is een mammografie?

Bij een mammografie maken wij een projectie van uw borst - 
net zoals een klassiek RX-toestel – met een verantwoorde lage 
dosis röntgenstralen.

Wanneer komt u best?

Een mammografie wordt bij voorkeur uitgevoerd in de eerste 
helft van uw cyclus. Dit om een betere beeldkwaliteit te 
verzekeren en door het geringere risico op zwangerschap.
Deze regel vervalt uiteraard vanaf de menopauze.

Wat wordt van u verwacht?

• U dient tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak en u hebt uw 
identiteitskaart bij u.

• U hebt een voorschrift mee van de arts die u doorverwees.
• U brengt vroegere borstonderzoeken (mammografie, 

echografie, MRI) mee die eerder gemaakt werden in een 
ander centrum of ziekenhuis

Als u zwanger bent, meldt u dat duidelijk voor het begin 
van het onderzoek aan de verpleegkundige.

Het onderzoek

Voor het onderzoek vragen we u uw kleren uit te trekken en 
ook uw bh. Een broek of rok mag u aanhouden.
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De borst wordt op de röntgendetector gelegd. Om een zo 
goed mogelijke beeldkwaliteit te verzekeren moet uw borst 
kortstondig worden samengedrukt. Dit veroorzaakt een betere 
spreiding van het borstklierweefsel, reduceert de stralingsdosis 
en vermijdt onscherpte door beweging. Dit wordt meestal als 
minder aangenaam ervaren maar de druk is van korte duur.
Meestal maken we per borst twee opnamen. Op verzoek van 
de radioloog kunnen evenwel bijkomende gerichte opnamen 
worden gemaakt. Soms wordt het mammografieonderzoek 
aangevuld met een gerichte echografie van de borsten. Dit is 
evenwel niet altijd nodig.
Het onderzoek duurt alles samen ongeveer 10 minuten.

Het verslag

Na het onderzoek bekijkt de radioloog de beelden en stelt 
een verslag op voor de behandelende arts. Dit verslag wordt  
elektronisch, of via de post, bezorgd aan uw arts.

Betaling

Na het onderzoek kan u onmiddellijk de dienst verlaten. De 
rekening krijgt u later opgestuurd met de post.
Voor informatie rond de kost kunt contact opnemen met 
factuur@azdelta.be of 051 23 76 66.

Aanwezigheidsattest

Als u dit wenst kunt u op ons secretariaat een attest bekomen 
voor werk, verzekering…

Onvoorziene omstandigheden

Wij doen ons uiterste best om u op het uur van uw afspraak te 
onderzoeken. Wij hopen evenwel op uw begrip bij vertragingen 
door onvoorziene omstandigheden zoals spoedgevallen of 
technische defecten.
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