
 

 

Wat gebeurt er na uw screeningsmammogram? 

Gefeliciteerd! U hebt een belangrijke gezondheidscontrole laten uitvoeren! 

Uw foto's worden beoordeeld door twee radiologen. Wij doen ons uiterste best om u de uitslag binnen twee 

weken per post of per e-mail te laten weten. Tenzij u anders hebt aangegeven, ontvangt de door u 

aangegeven huisarts een kopie van dit bericht. Met uw toestemming wordt de uitslag van uw mammogram 

opgenomen in uw My Health Record.  

Als u vragen hebt, kijk dan op onze website www.breastscreen.health.wa.gov.au of bel (08) 9323 6700 of het 

nationale gratis nummer 1800 800 033. 

Wat moet ik doen als er nogmaals een röntgenfoto nodig is? 

Heel af en toe vraagt de radioloog om nogmaals een röntgenfoto te laten maken als de eerste foto niet 

duidelijk genoeg is. In dat geval wordt u telefonisch of per brief verzocht om terug te komen. Deze nieuwe 

röntgenfoto's worden gemaakt in de screeningskliniek.  

Wat moet ik doen als extra borströntgenfoto's nodig zijn? 

Ongeveer 1 op de 20 vrouwen wordt teruggeroepen om extra borströntgenfoto's te laten maken. Deze 

röntgenfoto's zijn gericht op het borstgebied dat nader moet worden onderzocht. In dat geval neemt 

BreastScreen WA contact met u op om een afspraak te maken. 

Vrouwen die wonen in de stadsregio 

In de stadsregio worden extra röntgenfoto's gemaakt in een van de Breast Assessment Centres van 

BreastScreen WA in de ziekenhuizen Fiona Stanley, Royal Perth en Sir Charles Gairdner. 

Vaak blijkt uit deze röntgenfoto's dat er niets aan de hand is. Een klein aantal vrouwen heeft verder 

onderzoek nodig, zoals een echografie of een biopsie. Deze onderzoeken vinden plaats op dezelfde dag als 

de extra röntgenfoto's.  

Vrouwen die wonen op het platteland van WA 

Voor vrouwen op het platteland van WA worden extra foto’s gemaakt door de mobiele dienst. BreastScreen 

WA neemt contact met u op als extra onderzoek nodig is.  

Op de Bunbury South West Health Campus bevindt zich een permanente regionale screenings- en 

beoordelingsdienst.  

Het is belangrijk om erop te wijzen dat de meeste vrouwen die extra worden 

onderzocht, geen kanker hebben 

Alle vrouwen bij wie extra onderzoek nodig is, hebben de keus om rechtstreeks naar een van onze Breast 

Assessment Centres te gaan of eerst naar hun huisarts. Alle resultaten van onderzoeken in de Breast 

Assessment Centres zijn nog diezelfde dag beschikbaar, behalve de resultaten van de kernbiopsie die pas na 

24 uur beschikbaar zijn. 

Voor het kleine aantal vrouwen bij wie wel kanker wordt vastgesteld, geldt dat vroegtijdige opsporing de kans 

op een succesvolle behandeling enorm vergroot. Bij kleine borstkankers is vaak een minder ingrijpende 

operatie nodig dan bij grote kankers. 

Toont een mammogram alle borstkankers aan? 

Een screeningsmammogram kan 70 tot 90% van alle borstkankers opsporen. Een klein aantal kankers is 

echter niet zichtbaar op een mammogram. De kans bestaat dat mammografie een verandering als gevolg van 

borstkanker niet opmerkt (vals-negatief) of dat verder onderzoek plaatsvindt om een verandering te 

onderzoeken die niet het gevolg is van borstkanker (vals-positief).  

Maak onmiddellijk een afspraak met uw huisarts als u veranderingen in uw borsten opmerkt, zoals 

knobbeltjes, tepelafscheiding of een aanhoudende nieuwe pijn in de borst, ook als er geen tekenen van 

borstkanker zichtbaar waren op uw laatste mammogram. Vaak zijn goedaardige veranderingen, zoals cystes, 

zichtbaar op een mammogram, maar deze worden alleen aan u meegedeeld als extra onderzoek nodig is.  

 

  
 
 
 

       

 
 

 
 

AFTER YOUR SCREENING MAMMOGRAM, WHAT NEXT?   Dutch - Nederlands 



Wat gebeurt hierna? 

BreastScreen WA stuurt u een brief als het tijd is voor uw volgende mammogram. Mocht u geen brief hebben 

ontvangen, bel ons dan op 13 20 50*. Wij maken dan een afspraak voor u. 

De mammografieën die zijn gemaakt in het kader van het programma worden goed bewaard en dienen als 

vergelijkingsmateriaal bij toekomstig borstonderzoek.  

Vrouwen van 75 jaar en ouder ontvangen geen oproep, maar kunnen online een afspraak maken of bellen 

met 13 20 50* om een afspraak te maken.  

Als u gaat verhuizen, geef uw nieuwe adres dan telefonisch door via 13 20 50*.  

Bel voor een tolk met 13 14 50 

(*lokaal beltarief) 

 

Wat moet ik nog meer doen? 

Vrouwen van 50 jaar of ouder kunnen elke twee jaar een GRATIS screeningsmammogram laten 

uitvoeren. 

• Bij regelmatige screening is eventuele vastgestelde borstkanker waarschijnlijk in een vroeg stadium. 

• Slechts 1 tot 5% van de vrouwen heeft vanwege familiale borstkanker jaarlijks een 

screeningsmammogram nodig.  

• Als u eerder borstkanker hebt gehad, is het van belang dat u een afspraak maakt met uw huisarts voor 

regelmatige follow-ups en dat u jaarlijks een screeningsmammogram laat maken. 

Wees borstbewust 

• Leer uw borsten kennen, zodat u weet wat voor u normaal is. Bekijk uw borsten van tijd tot tijd in de 

spiegel en onderzoek uw borsten met uw vingers. 

• Raadpleeg uw huisarts onmiddellijk als u ongewone veranderingen in uw borsten opmerkt. 

• Vraag uw huisarts bij uw volgende controle naar borstgezondheid. 

Veranderingen die niet mogen worden genegeerd zijn: 

1.  een knobbeltje, knobbeligheid of verdikking in de borst of de oksel; 

2. veranderingen van de tepel, zoals een ingetrokken tepel, recente tepelafscheiding, jeukende of ontstoken 

huid; 

3. veranderingen in de borsthuid, zoals putjes, verdikking of roodheid;  

4. een bepaald borstgebied dat anders aanvoelt; 

5. aanhoudende nieuwe pijn in de borst. 

 

Heeft u vragen?  

Neem contact op met uw huisarts of bel BreastScreen WA op 13 20 50 om een afspraak te maken, of                  

(08) 9323 6700 voor informatie. Vrouwen die op het platteland wonen kunnen bellen met het gratis nummer 

1800 800 033 

E-mail: breastscreenwa@health.wa.gov.au  

National Relay Service www.relayservice.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 13 14 50 

Meer informatie in het Nederlands vindt u op de website van BreastScreen WA: 

www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women 
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