Echografie van de borst
Een echografie van de mamma wordt gemaakt wanneer:
 u jonger dan 30 jaar bent en klachten heeft,
 ter aanvulling op de mammografie,
 er recentelijk een mammografie is gemaakt en u klachten heeft.
Aanmelden
De hoofdingang van het Laurentius Ziekenhuis bereikt u via de Oranjelaan.
U meldt zich bij binnenkomst in het ziekenhuis aan bij een van de aanmeldzuilen. U volgt de route naar de
Medische Beeldvorming (route 0.13). Scan uw ticket bij de zuil en neem vervolgens plaats in de
wachtruimte. U wordt hier opgehaald, zodra u aan de beurt bent.
Wij verzoeken u zich in verband met de voorbereidingen 10
minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn.
Het onderzoek
Bij een echografie van de borst(en) wordt een afbeelding van uw borst(en) gemaakt met behulp van
geluidsgolven. Eventueel kunnen er ook enkel afbeeldingen worden gemaakt van het gebied rondom de
oksel. De weerkaatsing van de geluidsgolven wordt zichtbaar gemaakt op een beeldscherm.
De laborante roept u binnen in het kleedhokje en vraagt u uw bovenkleding uit te doen. Vanuit het
kleedhokje komt u de onderzoekskamer in. De laborante controleert uw gegevens.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug of enigszins gedraaid. Op uw huid wordt een geleidende gel
aangebracht. De arts beweegt een apparaat over uw borst dat geluidsgolven uitzendt en de weerkaatsing
hiervan vervolgens weer opvangt. De geluidsgoven worden omgezet in beelden en deze worden zichtbaar
op de monitor. Van deze beelden worden ook digitale foto’s gemaakt. Het onderzoek levert informatie op
over de verschillende weefsels in uw borst.
Duur en plaats
Het totale onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming
(route 0.13).
De uitslag
De radioloog stuurt zijn beoordeling van het onderzoek naar de arts die de echografie heeft aangevraagd.
Hij/zij zal de uitslag met u bespreken.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u die stellen aan de laborante.
Meer informatie over vervolgonderzoeken (echogeleide punctie, drainage van een cyste, stereotactische
biopsie, mammapoli) vindt u op de website: www.lzr.nl/patientenfolders.

Verhinderd
Neemt u bij verhindering a.u.b. tijdig contact op met de afdeling Medische Beeldvorming, tel. (0475) 38 2358
of 38 2258.
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