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Welkom tot de BreastScreen WA kliniek … 
 
Lees s.v.p. deze belangrijke informatie betreffende mammografiescreening en vul het 
bijgaande toestemmingsformulier in VÓÓR uw mammogram. Als u nog vragen heeft, kan het 
personeel van de kliniek u helpen. Let wel dat u een procedure op elk gewenst moment kunt 
laten stoppen. 

Betreffende het borstscreeningsprogramma 
Het doel van het borstscreeningsprogramma is het aantal sterfgevallen als gevolg van 
borstkanker te verminderen. Een mammogram (borströntgenfoto) is de beste methode die we 
op het moment hebben om borstkanker te ontdekken als eventuele knobbeltjes te klein zijn 
om gevoeld te worden. Hoe vroeger borstkanker geconstateerd wordt, hoe beter de kans op 
een succesvolle behandeling.  
 
De focus van het BreastScreen WA programma is op de vroegtijdige ontdekking van 
borstkanker. Van in het mammogram waargenomen veranderingen die niet als een teken van 
borstkanker beschouwd worden, wordt geen melding gemaakt. 
 
Volgens bestaand medisch feitenmateriaal heeft screening het meeste nut voor vrouwen in de 
leeftijd van 50 – 74. Uw kans op borstkanker neemt toe met uw leeftijd. Bijna 70% van de 
gevallen van borstkanker komt voor bij vrouwen die 50 of ouder zijn. Regelmatige 
screeningmammograms kunnen het aantal sterfgevallen voor deze vrouwen met ongeveer 30% 
verminderen. 

Hoe wordt het mammogram gemaakt?                                                                                     
Men zal u vragen uw bovenlichaam te ontbloten en u een operatieschort geven om aan te 
doen. Een speciaal getrainde laborante zal uw mammogram maken. 

Tijdens het maken van het mammogram wordt de borst samengedrukt om een duidelijk beeld 
te verkrijgen.  Dit kan oncomfortabel zijn. 

Gewoonlijk worden twee foto’s van elke  borst gemaakt, maar soms zijn er meer nodig. 

Wie leest het mammogram? 

Het mammogram wordt gelezen door tenminste twee ervaren specialisten 
(radiologen) die over het resultaat van dezelfde mening moeten zijn. Alle 
mammograms worden onafhankelijk gelezen. Soms, als de eerste twee radiologen het 
niet eens zijn over het resultaat, wordt uw mammogram door een derde radioloog 
gelezen. 

Wat als de röntgenfoto herhaald moet worden? 

In zeldzame gevallen zal de radioloog om herhaling van de röntgenfoto vragen als het 
verkregen beeld niet duidelijk genoeg is. Als dit nodig is, ontvangt u een telefoontje of een 
brief met het verzoek terug te komen. Deze nieuwe röntgenopnamen worden in de 
screeningskliniek gemaakt. 

Bericht over resultaten  

De meeste vrouwen zullen binnen twee weken een brief ontvangen dat alles wel is. Het is 
niet ongewoon dat vrouwen opnieuw voor verdere tests opgeroepen worden. Als dit nodig 
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is, zal de Breast Assessment Nurse van BreastScreen WA u bellen om dit met u te 
bespreken. Meestal zullen deze tests geen enkel probleem dat nader onderzoek vereist 
aan het licht brengen.  
 
De genoemde verpleegkundige zal vrouwen die in het stadsgebied van Perth gescreend zijn, 
een afspraak aanbieden voor een bezoek aan een beoordelingscentrum waar verder 
mammografisch onderzoek of zo nodig andere tests uitgevoerd zullen worden. 

Om het gemakkelijker te maken voor vrouwen die in een mobiele kliniek gescreend werden, 
zal dit verdere mammografische onderzoek eveneens in de mobiele kliniek plaatsvinden.  

N.B.:  BreastScreen WA behoudt de mammograms voor vergelijking met toekomstige 
opnamen. 

Hoe betrouwbaar is het mammogram? 

Mammograms kunnen tot 90% van gevallen van borstkanker aan het licht brengen.  Er 
zijn enkele soorten kanker die niet in een mammogram zichtbaar zijn. Jongere 
vrouwen of vrouwen die hormoontherapie ondergaan hebben soms een veel dichter 
borstweefsel dan oudere vrouwen en dit kan het moeilijker maken om kanker te 
identificeren in een mammogram.  Als gevolg hebben jongere vrouwen soms meer 
onderzoeken, inclusief biopsie, nodig als het niet mogelijk is kanker op de basis van 
een mammogram uit te sluiten. 

Evenzo kan een mammogram op het eerste gezicht zorgen baren, maar blijkt bij nader 
onderzoek dat er geen ernstig probleem is. 

Borstkanker wordt niet voorkomen door een mammogram te laten maken, maar vroegtijdige 
ontdekking geeft de beste kans op een succesvolle behandeling.   

Kan het mammogram schade aanrichten?  

Soms veroorzaakt het samendrukken van de borst terwijl het mammogram gemaakt 
wordt pijnlijkheid of kneuzingen.  Dit leidt niet tot durende schade aan het 
borstweefsel. 

Ieder mammogram gebruikt een zeer lage bestralingsdosis. Bestaand feitenmateriaal toont 
aan dat er heel weinig risico aan deze blootstelling aan bestraling verbonden is. De voordelen 
van screeningmammografie wegen tegen dit risico op.  
 
Voor vrouwen die vermoeden dat ze zwanger zijn, is een mammogram niet aanbevolen.  Als 
er kans bestaat dat u zwanger bent, zeg dit dan aan de receptioniste of laborante.  

Wat als ik nu een borstknobbeltje of borstprobleem heb? 

Als u een knobbeltje, vochtafscheiding uit de tepel of andere veranderingen in uw borst 
ontdekt heeft, meld dit dan aan de laborante voordat ze uw mammogram maakt. 

Waarom zou ik u de details van mijn huisarts geven?  

Om u de beste zorg te verlenen moet uw huisarts volledig over door u ontvangen 
gezondheidszorg ingelicht zijn. Wij willen hem/haar graag het resultaat van uw mammogram 
zenden. In het interval tussen mammograms is het belangrijk dat u regelmatig uw borsten 
onderzoekt en onmiddellijk uw huisarts op de hoogte stelt als er veranderingen zijn. Wij 
raden u aan uw borsten regelmatig door uw dokter te laten controleren. 


