Sint-Lucas

Echografie van de borsten
Met behulp van een echografietoestel worden beelden van
de borsten gemaakt (zoals bij een zwangerschapsechografie
beelden van het kindje worden gemaakt). U krijgt wat gel
op de borst om het contact tussen de zender en de huid te
optimaliseren. Het onderzoek is onschadelijk en pijnloos. Er
worden geen röntgenstralen gebruikt. Het onderzoek duurt
5 tot 15 minuten en laat toe het borstklierweefsel op een
andere wijze te onderzoeken en een aantal letsels beter te
herkennen en beoordelen.
De radioloog maakt een verslag dat samen met het verslag
van de mammografie wordt doorgestuurd naar de verwij
zende arts.
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Nog vragen?

Dienst Medische Beeldvorming

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, bel dan
gerust tijdens kantooruren de dienst Medische Beeldvor
ming van het AZ Sint-Lucas op het nummer 09-224 64 90.
Ook tijdens het onderzoek zullen de verpleegkundige of de
radioloog uw vragen graag beantwoorden.
U kan een folder over borstkankerscreening gratis aanvragen
op het nummer 02-227 69 79.
Heeft u vragen over de borstkankerscreening? Bel dan
070-34 41 44, de Gezondheidslijn van de Vlaamse Liga tegen
Kanker. U kan ook terecht op de website van de Vlaamse Liga
tegen Kanker: www.kanker.net.
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Wat is een mammografie?
Wat is een screeningsmammografie?
Bij een mammografie worden van elke borst twee röntgen
foto’s gemaakt. Afhankelijk van de technische kwaliteit van
deze foto’s – meer bepaald de duidelijke zichtbaarheid van
het borstklierweefsel – wordt soms beslist een bijkomend
echografisch onderzoek te doen. Een wettelijk remgeld is
voorzien voor mammografie en echografie.
Een screeningsmammografie is een normale mammografie,
kaderend in het project borstkankerscreening van de Vlaamse
Gemeenschap.
Van deze gratis mammografie kunnen alle vrouwen in Vlaan
deren genieten vanaf de eerste dag van het kalenderjaar
waarin de patiënte 50 jaar wordt tot en met de laatste dag van
het kalenderjaar waarin de patiënte 69 jaar wordt.
Patiënten met een klacht ter hoogte van de borsten (bolletje)
of met een gekende, te controleren afwijking, of de eerste
10 jaar na een borstoperatie, vallen buiten het kader van de
screeningsmammografie en kunnen dus geen beroep doen
op de gratis mammografie. Ook patiënten bij wie (op basis
van vroegere onderzoeken) een aanvullende echografie wordt
gevraagd, kunnen geen aanspraak maken op de tussenkomst
van de Vlaamse Gemeenschap.
De gratis screeningsmammografie wordt slechts om de 2 jaar
uitgevoerd. Bij een screeningsmammografie mag een ander
radiografisch of echografisch onderzoek uitgevoerd worden,
met uitzondering van een standaard mammografie of een
echografie van de borsten.
Aangezien de screeningsmammografie altijd een dubbele
lezing ondergaat (m.a.w. ze worden door een 2de radioloog
van een andere dienst bekeken), zijn de resultaten van het
onderzoek pas na enkele weken bekend.
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Voorbereiding: enkele tips


Indien het onderzoek gebeurt op aanvraag van een arts
(standaard mammografie), brengt u de aanvraag mee.



U komt het best in de eerste twee weken na de maand
stonden. De borsten zijn dan minder gevoelig, wat het
onderzoek minder onaangenaam maakt.



Gebruik geen body-lotion, crème of talk. Deodorant of
parfum zijn geen probleem.



Vergeet niet uw sis-kaart en vroegere mammografieën
(als u die hebt) mee te brengen.



Als u een rechtstreekse uitnodiging van het screenings
centrum hebt gekregen, moet u die uitnodigingsbrief
meebrengen.



Mammografieën gebeuren binnen onze afdeling op
afspraak.

Praktisch verloop
De mammografische foto’s worden gemaakt door een ver
pleegkundige die hiervoor speciaal opgeleid is.
De borst wordt op een plaat gelegd. Een tweede plaat drukt
de borst gedurende 5 seconden samen. Deze druk kan on
aangenaam zijn, maar wordt meestal goed verdragen. Het sa
mendrukken van de borst is zeer belangrijk voor de kwaliteit
van de foto. De foto’s worden na ontwikkeling onmiddellijk
aan de radioloog getoond. Soms geven de eerste foto’s niet
genoeg informatie. Dan laat de radioloog bijkomende foto’s
nemen. Op basis van de foto’s wordt beslist of er al dan niet
een echografie van de borsten moet gebeuren. (Niet van
toepassing bij een screeningsmammografie.)
In totaal duurt het onderzoek ongeveer 15 minuten.
De definitieve beoordeling van de mammografie/echografie
en de eventuele vergelijking met vorige foto’s vergt veel
tijd en bijzondere aandacht van de radioloog, zodat hij dit
meestal achteraf doet. Om deze redenen krijgt u de mammo
grafie en de echografie niet onmiddellijk mee.
Het definitieve verslag wordt naar de verwijzende geneesheer
doorgestuurd (1 à 2 dagen voor een standaardmammografie,
soms tot 4 weken voor een screeningsmammografie) en die
zal u de resultaten meedelen.

