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Mammografie n.a.v. Bevolkingsonderzoek 

(BI-RADS 0) 

 

Uw huisarts heeft in overleg met u besloten om u te verwijzen naar de radiologie ZGT Hengelo 

voor het maken van aanvullende foto’s, n.a.v. het bevolkingsonderzoek. 

Reden voor de doorverwijzing is een zogeheten 'BI-RADS 0'-uitslag tijdens het 

bevolkingsonderzoek. Dit betekent dat de foto's van het bevolkingsonderzoek onvoldoende 

informatie geven om tot een goede beoordeling te komen. Er is aanvullend beeldvormend 

onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen.  
  
Het maken van een afspraak. 
Uw Huisarts maakt een afspraak bij het 

secretariaat van de Radiologie. 

 
Belangrijk om te weten  
 Op de dag van dit onderzoek mag u geen 

bodylotion, talkpoeder of crème 

gebruiken op uw borst(en).  

 Vrouwen die een pacemaker hebben of bij 

wie de borsten vergroot zijn met behulp 

van siliconenprothesen moeten dit vóór 

het onderzoek melden.   

 Indien mogelijk uw haren vast maken in 

bijvoorbeeld een paardenstaart. 

 

Verloop van het onderzoek 
Het mammografieonderzoek wordt herhaald 

en eventueel aangevuld met detailfoto’s. 

Meestal wordt aansluitend door de radioloog 

een echo gemaakt van het gebied waar het 

om gaat. Soms is het nodig met echografie 

het weefsel te vergelijken met de andere 

borst.  

 

Duur van het onderzoek  
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.  

 

Uitslag  
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de 

radioloog die het onderzoek heeft beoordeeld.  

Het kan zijn dat er nog aanvullend onderzoek 

moet plaatsvinden (punctie of MRI), zodat het 

niet mogelijk is dat u de uitslag direct krijgt. 

Er bestaat de mogelijkheid dat u n.a.v. het 

onderzoek wordt doorverwezen naar de 

Borstkliniek Oost-Nederland. 

 
 

 
Vragen  
Heeft u na het lezen van deze informatie nog 

vragen, stel deze gerust. Wij willen ze graag 

voor u beantwoorden.  
Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 
08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur 
telefonisch bereikbaar op het volgende 
telefoonnummer: 088 708 37 00. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet.  
Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt. 
 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

