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Mammografie
Welkom op de dienst medische beeldvor-
ming van AZ Rivierenland. Jouw behande-
lend arts heeft een mammografie gepland: 
dit is een röntgenonderzoek van de borsten.

Graag geven wij je in deze brochure iets 
meer uitleg. Heb je na het lezen nog vragen, 
stel deze gerust aan de arts of de verpleeg-
kundige. Zij zijn altijd bereid je vragen te 
beantwoorden.

Wat is een 
mammografie?
 
Een mammografie is een röntgenonderzoek 
van de borsten. Het is een onderzoeks-
methode waarbij beelden van de borsten 
gemaakt worden door middel van een 
lage stralingsdosis. Dit onderzoek helpt 
de radioloog om eventuele afwijkingen te 
detecteren. 

BELANGRIJK
Je hoeft niet nuchter te zijn voor dit
onderzoek. Ook je gebruikelijke
medicijnen mag je gewoon innemen. 
Indien je een borstimplantaat hebt, 
breng dan wel de verpleegkun-
dige hiervan op de hoogte vóór het 
onderzoek begint. Het onderzoek kan 
niet uitgevoerd worden bij vrouwen 
die zwanger zijn of wanneer er 3 dagen 
voordien een nucleair onderzoek is 
gebeurd.

Campus Bornem: 03 890 16 61
maandag – vrijdag: 08.00u – 18.00u

zaterdag: 09.00u – 11.00u

Campus Willebroek: 03 860 32 34
maandag – vrijdag: 08.30u – 17.00u

Campus Rumst: 03 880 95 25
maandag – vrijdag: 07.00u – 21.00u

zaterdag: 08.00 – 13.00u
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Nazorg
Na het onderzoek mag je gewoon naar huis 
gaan. Er is geen extra nazorg nodig.

Resultaat 
De beelden worden opgeslagen in een
computer en geïnterpreteerd door de
radioloog. Deze bezorgt de beelden van 
het onderzoek, samen met het verslag, aan 
jouw arts. De resultaten worden besproken 
tijdens je volgende raadpleging bij de 
behandelend arts.

De informatie in deze folder is algemeen 
van aard. Dit wil zeggen dat het onderzoek 
is beschreven zoals het meestal verloopt. 
Het is niet mogelijk om alle varianten en 
alternatieven te vermelden.

Hoe verloopt 
het onderzoek?
 
Wees tijdig voor je afspraak aanwezig
en meld je bij de dienst medische beeld- 
vorming. De verpleegkundige komt je  
halen in de wachtzaal. 

Je wordt gevraagd je bovenlichaam 
volledig vrij te maken. De verpleegkundige 
zal voorzichtig je borst op de detector 
plaatsen en je tonen waar je jouw arm 
comfortabel kan plaatsen. 

Tijdens de opnamen wordt de borst 
gedurende enkele seconden samengedrukt. 
Deze borstcompressie is noodzakelijk 
om enerzijds een goede beeldkwaliteit te 
verkrijgen en anderzijds de stralingsdosis 
zo laag mogelijk te houden. 

Het onderzoek duurt slechts enkele 
minuten.

Om je eigen comfort te verbeteren kan je 
zelf aangeven hoeveel compressie
je kan verdragen. Vraag hiernaar bij de
verpleegkundige.
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CAMPUS RUMST

‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)

03 880 91 90 (afspraken) 

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11 

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11 


