Uw arts heeft een borstonderzoek
Beeldvorming aangevraagd.

op

Medische

In deze brochure krijgt u meer uitleg over deze
onderzoeken.
Aarzel niet om uw aanvragende arts te contacteren
indien u nog verdere inlichtingen wenst.
Inschrijving
1.
2.
3.

U dient zich 30 minuten voordien aan te melden
op de dienst ‘Inschrijvingen’ van het ziekenhuis.
Vervolgens gaat u naar het secretariaat van
de dienst ‘Medische Beeldvorming’.
Breng steeds volgende documenten mee:
Identiteitskaart
Aanvraagformulier van de verwijzende arts
Eventueel vorige foto’s van de borst

Screeningsmammografie

Mammografie

Een mammografie heet een ‘screeningsmammografie’
wanneer ze wordt uitgevoerd als onderdeel van het
Vlaams bevolkingsonderzoek voor borstkanker, voor
vrouwen binnen de leeftijdscategorie van 50 t.e.m.
69 jaar.

Bij een mammografie worden van elke borst minstens
twee foto’s gemaakt.

Het gratis onderzoek is van dezelfde kwaliteit als de
mammografie waar je wel moet voor betalen.
De foto’s worden onderzocht op kleine afwijkingen die
mogelijks wijzen op borstkanker.
De screeningsmammografie wordt gecontroleerd door
twee radiologen, onafhankelijk van elkaar.
Ongeveer drie weken na de screeningsmammografie
ontvangt de patiënt en de door haar verkozen arts een
brief over het resultaat van het onderzoek. Als verder
onderzoek nodig is, staat dit duidelijk vermeld in de deze
brief.
Bij ongeveer 95% van de vrouwen wordt niets gevonden.
Als de foto’s wel afwijkingen laten zien, is verder
onderzoek nodig. Maar ook dan wordt bij ongeveer 9 op
de 10 gevallen GEEN borstkanker vastgesteld en is er
enkel sprake van een goedaardige afwijking.

Het onderzoek
De verpleegkundige komt u halen in de wachtzaal.
Zij stelt enkele routinevragen en onderzoekt uw borsten.
De borst wordt op een plaat gelegd en een tweede plaat
drukt de borst gedurende enkele seconden samen.
Dit is heel belangrijk om goede foto’s te kunnen maken en
om zo min mogelijk stralingsdosis te krijgen. Op deze
manier worden van elke borst twee foto’s gemaakt.
Bij zwangerschap wordt GEEN mammografie uitgevoerd.

Echografie
Echografie is een onderzoek dat door de radioloog
wordt
uitgevoerd.
Vaak
wordt
de
echografie
gecombineerd met een mammografie.
Het onderzoek
De arts brengt een gel aan op de borst en wrijft met een
apparaat over de borst om beelden te maken. De gel voelt
wat koud aan, maar de echo is volkomen pijnloos.

Magnetische Resonantie (MR)

Resultaten van het onderzoek

Magnetische resonantie maakt geen gebruik van
röntgenstralen. Tijdens dit onderzoek worden met een
sterke magneet en radiogolven beelden van uw borsten
gemaakt. U krijgt een hoofdtelefoon omdat het toestel
veel lawaai maakt, alsook een alarmbelletje zodat u in
contact kunt blijven met de verpleegkundige.

Afhankelijk van het type onderzoek, ontvangt de
aanvragende arts het resultaat meestal na een
drietal werkdagen.

Het onderzoek
De verpleegkundige roept u binnen in de kleedkamer,
waar u alles verwijdert waar metaal in of aan zit. Daarna
gaat u mee naar de onderzoekskamer, waar de
verpleegkundige een ader in de arm aanprikt om een
leiding te plaatsen. Via deze leiding wordt tijdens het
onderzoek een contraststof toegediend.

Meer inlichtingen hieromtrent kan u inwinnen op het
secretariaat van Medische Beeldvorming.

U dient op uw buik op een tafel te gaan liggen.
Deze tafel wordt in een tunnel geschoven die vooraan en
achteraan open is. Tijdens dit onderzoek is het heel
belangrijk dat u stil ligt. U hoort een kloppend geluid.

Het is aan de aanvragende arts om u het resultaat van
het onderzoek mee te delen.

Radiologische
borstonderzoeken

Dit onderzoek duurt 15 minuten.

Dit onderzoek kan enkel doorgaan in campus Aalst.

OLV Ziekenhuis
Dienst Medische Beelvorming
Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
Contact
T. 054 31 20 10
F. 054 31 20 15
E-mail: mbv.ninove@olvz-aalst.be

