
 

U hebt een oproep gekregen om meer 

borstfoto's te laten maken. Bij de meeste 

vrouwen die zijn teruggeroepen voor extra 

onderzoek is de uitslag normaal (geen 

borstkanker). 

Waarom ben ik nogmaals 

opgeroepen? 

Een oproep om meer borstfoto's te laten maken is 

niet uitzonderlijk. De meest voorkomende redenen 

voor een nieuwe oproep zijn: 

Verdikking 

Een mammogram is een röntgenfoto van uw 

borstweefsel. Een ongelijkmatige verdeling van 

borstweefsel kan er uitzien as een afwijking. Met 

behulp van extra röntgenfoto's kan een dicht gebied 

geïdentificeerd worden als normaal klierweefsel. 

Cystes 

Een ronde verdikking met duidelijke randen is meestal 

een cyste of een goedaardig (niet-kankerachtig) 

knobbeltje. Als de randen niet duidelijk zichtbaar zijn, 

kan verder onderzoek nodig zijn.  

Calcificatie 

Bij veel vrouwen zijn kalkspatjes (verkalking) 

zichtbaar op het mammogram. Meestal betreft het 

normale calcificaties. Onregelmatige groeperingen 

van kalkspatjes kunnen echter de eerste tekenen 

van kanker zijn, en daarom is verder onderzoek 

nodig.  

Littekenweefsel 

Na een eerdere operatie van de borst kan er sprake 

zijn van een litteken. Littekenweefsel maakt 

röntgenfoto's moeilijker te beoordelen, daarom is 

soms meer onderzoek nodig.  

Huidmarkers 

Op littekens, moedervlekken of symptomatische 

gebieden kunnen huidmarkers worden aangebracht. 

Deze markers zijn zichtbaar op röntgenfoto's en 

daardoor een hulpmiddel voor de radioloog bij het 

bestuderen van de röntgenfoto's.  

Hoe kom ik te weten wat de uitslag 

is van extra borströntgenfoto's? 

BreastScreen WA brengt u telefonisch op de 

hoogte van de uitslag van uw mammogram. 

Afhankelijk van wat er op het mammogram te zien 

is, kunnen extra onderzoeken worden geadviseerd. 

Stel gerust zoveel vragen als u wilt, zodat het u 

volkomen duidelijk is waarom u nogmaals bent 

opgeroepen. 

 

Als extra onderzoeken nodig zijn, wordt er een 

afspraak bij de Breast Assessment Centre van 

BreastScreen WA voor u gemaakt voor nader 

borstonderzoek. Vrouwen die in plattelands-

gebieden wonen komen in aanmerking voor steun 

van het Patient Assisted Travel Scheme (PATS). 

Maak voor meer informatie een afspraak met uw 

huisarts. 

Vorige foto's

Bewaar alle door u ontvangen foto's van eerdere 

mammogrammen en borst-echografieën. Vorige 

foto's kunnen voor de radioloog een nuttige manier 

zijn om aan te tonen dat een mogelijk zorgwekkend 

gebied op uw huidige mammogram al langer 

bekend is als onschuldig en niet zorgwekkend.  

Welk verder onderzoek is nodig?

De meeste veranderingen die door een screenings-

mammogram worden opgespoord zijn te klein om 

in de borst te kunnen voelen en daarom is speciaal 

onderzoek nodig. 

Diagnostische mammografie voor verder 

onderzoek  

Dit betreft extra screeningsmammogrammen die 

gericht zijn op het gebied van klinisch belang. 

Tomosynthese van de borst/3D-mammografie 

Bij driedimensionale mammografie (ook wel digitale 

tomosynthese van de borst genoemd) wordt met 

speciale computersoftware vanuit meerdere 

hoeken 3D-röntgenfoto's (mammogrammen) van 

de borst gemaakt. Een standaard mammogram is 

een tweedimensionale (2D) foto van de borst. 

Klinisch borstonderzoek 

Als klinisch onderzoek nodig is nadat de radioloog 

uw foto's heeft beoordeeld, onderzoekt een 

vrouwelijke arts uw borsten uitgebreid en neemt uw 

medische voorgeschiedenis met u door. 

Echografie van de borst 

Deze test maakt gebruik van geluidsgolven (geen 

straling) voor een specifieker beeld van het 

borstweefsel. De borst wordt met gel ingesmeerd, 

waarna er een sonde op de huid wordt gedrukt. 

Beeld-geleide biopsie 

Bij een borstbiopsie wordt met een naald een klein 

beetje weefsel verzameld uit het gebied van de 

borst dat van klinisch belang is. Dit weefsel wordt 

microscopisch onderzocht. 

Extra onderzoek, wat houdt dat in? 
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De uitvoerende radioloog neemt biopten uit de 

juiste locatie met behulp van echogeleiding of 

röntgengeleiding. Dit gebeurt onder plaatselijke 

verdoving. Het weefsel wordt onderzocht door een 

patholoog en de uitslag is gewoonlijk na 24 uur 

beschikbaar.  

Markeerklemmetje 

Na een röntgen-geleide biopsie is het soms nodig de 

locatie van de biopsie te markeren met een klein 

metalen markeerklemmetje.  

Kunnen alle kankers worden 

opgespoord door deze onderzoeken?

De meeste borstkankers worden gediagnosticeerd, 

maar geen enkele test kan de opsporing van alle 

kankers garanderen. Het is van belang dat alle 

vrouwen zich houden aan eventuele aanbevelingen. 

Tijdens de beoordelingsafspraak

De Specialist Centres zijn multidisciplinaire 

gespecialiseerde centra, waar een team van 

radiologen, pathologen, verpleegkundigen, 

röntgenlaboranten, borstartsen en chirurgen zorgt 

voor een deskundige beoordeling en beheer.  

Alle afspraken zijn 's ochtends. Houd rekening met 

maximaal 8 uren voor een volledige beoordeling. 

Als u een medische verklaring nodig hebt voor uw 

werkgever, laat dat dan weten aan de medewerkers 

van de kliniek. 

Vergeet niet parkeergeld mee te nemen. U kunt ook 

bellen met Transperth op 13 62 13 om te horen of 

openbaar vervoer mogelijk is voor u. 

Uitslag naar uw huisarts 

Als u een huisarts hebt aangegeven (en wij 

adviseren om dat te doen), stelt BreastScreen WA 

deze op de hoogte van een afspraak voor verder 

onderzoek. Uw huisarts ontvangt ook de uitslag van 

uw beoordelingsbezoek. 
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