Mammografie en/of Echografie Mamma
Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten. Hierdoor is het mogelijk
kleine veranderingen van het weefsel te zien.
Bij een echografie van de borst(en) en eventueel van de oksel(s) worden met behulp van
ultrageluidsgolven beeldopnamen gemaakt van de borst(en) en de oksel(s).

Het onderzoek
De laborant(e) haalt u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de kleedkamer waar u
de bovenkleding uit kunt doen. Voordat de foto’s worden vervaardigd, zal de
laborant(e) u enige vragen stellen over de familieanamnese, onder andere of er
borstkanker in uw familie voorkomt, zo ja bij wie en op welke leeftijd. Voor het maken
van de röntgenfoto’s plaatst de laborant(e) uw borst op een steunplaat en drukt met
behulp van een tweede plaat het borstweefsel samen. Meestal is deze druk wat
vervelend, soms zelfs wat pijnlijk. Het samendrukken is echter noodzakelijk om de foto’s
goed te kunnen beoordelen. Elke borst wordt in twee verschillende richtingen
gefotografeerd.
Het kan voor komen dat uw borsten door het samendrukken tijdens het onderzoek nog
enige tijd wat gevoelig zijn.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Afhankelijk van een aantal factoren bepaalt de radioloog of er aansluitend ook een echo
wordt vervaardigd. De echografie duurt ook ongeveer 15 minuten.

Het onderzoek
De laborant(e) haalt u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de kleedkamer waar u
de bovenkleding kunt uit doen. Daarna wordt u naar de echokamer gebracht en wordt u
verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel. Na controle van uw gegevens gaat de
radioloog het onderzoek verrichten. Op het te onderzoeken gedeelte van het lichaam
wordt wat gelei aangebracht. Deze gelei zorgt voor een goed contact tussen de huid en
het apparaat (transducer) dat de radioloog over het te onderzoeken lichaamsdeel
beweegt. Vervolgens worden er vanuit verschillende richtingen beelden vastgelegd.
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Voorbereiding
Gebruik vóór het onderzoek geen bodylotion, crème of talkpoeder op de borsten en
geen deodorant in de oksels. Wanneer u vaak pijnlijke borsten heeft, kunt u dit
onderzoek het beste laten verrichten in de eerste week na de menstruatie. Indien u
borstvoeding geeft, kunt u er het beste voor zorgen dat u, voorafgaand aan het
onderzoek, een voeding gegeven hebt (of hebt gekolfd).
Het is niet wenselijke dat u jonge kinderen (die toezicht behoeven) meeneemt naar uw
onderzoek. Mocht het u niet lukken opvang te regelen, dan kunt u gebruik maken van
de kinderopvang van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort (Laan 3 in het
ziekenhuis). De opvang is bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar en is geopend maandag
t/m donderdag van 9:00-17:00 en vrijdag van 9:00-13:00.
Zie voor meer informatie onderstaande link:
https://www.meandermc.nl/wps/wcm/connect/www/d73b355a-f71f-4ed2-80f103caed015fe9/KinderPark+Meander.pdf?MOD=AJPERES
of zoekt u op de internetsite van het Meander Medisch Centrum naar KinderPark onder
patiëntfolders.
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Uitslag
Indien dit onderzoek door de huisarts is aangevraagd, kunt u de uitslag daar vier werkdagen na het onderzoek
verwachten.

Zwangerschap
Voor dit onderzoek is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. In de eerste weken van de zwangerschap
kunnen röntgenstralen namelijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Vermeld dit
voorafgaand aan het onderzoek aan de laborant(e).

Contact
Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u ons bereiken via telefoonnummer 033 8505050,
vragen naar de afdeling Radiologie.
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