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Wat is een mammografie? 
Een mammografie is een afbeelding (röntgenfoto) van de 
borstklier.  
Film mammografie: www.dcwf.nl/onderzoeken  
 
 

 

Wat is een echografie? 
Een echografie maakt met behulp van geluidsgolven 

inwendige organen zichtbaar. 
Film echografie (algemeen):www.dcwf.nl/onderzoeken  

Mammapoli Westfriesgasthuis 

 
U bent bij uw huisarts geweest omdat u een verandering heeft 
bemerkt aan uw borst, of omdat u bericht heeft gehad naar 
aanleiding van het Bevolkingsonderzoek borstkanker. 
 
De huisarts heeft uw borsten, hals en oksels gecontroleerd, en 
heeft geconstateerd dat u verder onderzocht moet worden. U 
bent daarom doorverwezen naar de mammapoli van het 
Westfriesgasthuis. 
 
De mammapoli start op de afdeling Radiologie, 1e etage, 

poli 50, tel.nr 0229 257373. 
 
Welke onderzoeken vinden plaats? 
Op de afdeling Radiologie wordt eerst door een 
röntgenlaborante een mammografie gemaakt.  
Als u bent verwezen via het Bevolkingsonderzoek borstkanker 
zijn uw foto’s al digitaal beschikbaar en worden er eventueel 
aanvullende foto’s gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
De mammografie wordt vervolgens beoordeeld door de 
radioloog. Daarna wordt er door de radioloog eventueel een 
echografie gemaakt. 
 

 
 

 
 
  
 

 
 

http://www.dcwf.nl/onderzoeken
http://www.dcwf.nl/onderzoeken
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Mammacareverpleegkundige 

Is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van 
borstafwijkingen. 

Wat is een punctie? 
Een punctie is het via een naald verkrijgen van vloeistof of 
weefsel voor verder onderzoek. 
 

Het kan zijn dat de radioloog op grond van de bevindingen 

besluit een punctie te nemen. 
 

Na deze onderzoeken wordt u verwacht bij de 
mammacareverpleegkundige, poli 54 
 

 
Wanneer krijgt u de uitslag? 
Bij een punctie duurt het 2 à 3 werkdagen voor de uitslag  
bekend is.  
 
Om de uitslag met u te bespreken maakt de 
mammacareverpleegkundige een vervolgafspraak bij de 

chirurg, polikliniek Chirurgie (poli 54). Het is raadzaam dat u 
dan uw partner, een vriend(in) of een familielid meeneemt. 
Twee horen meer dan één.  
 
Als aanvullend onderzoek plaats moet vinden, zoals een MRI of 
vacuümweefselonderzoek, zal de mammacareverpleegkundige 
die afspraken voor u maken. 
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Mammacareverpleegkundige: 

Voor alle patiënten die te maken krijgen met onderzoek of 
behandeling van een borst is de mammacareverpleegkundige 
het aanspreekpunt. 
 
Patiënten kunnen altijd een afspraak maken met de 
mammacareverpleegkundige. Niet alleen in de onzekere tijd dat 
uw afwijking nog nader onderzocht wordt, maar ook in de 
periode van een eventuele behandeling en daarna. De 
mammacareverpleegkundige kan u bijvoorbeeld meer 
informatie geven over een behandeling en uw vragen 
beantwoorden.  
Zij zal u zoveel mogelijk begeleiden bij alle onderzoeken en 
behandelingen. Ook kan zij aangeven bij wie u het beste met 
specifieke vragen terecht kunt. 
 
Multidisciplinair overleg: 
De mammapoli is gespecialiseerd in de diagnostiek en 
behandeling van afwijkingen in de borst. Om zo snel en 
effectief mogelijk te werken en u optimaal te kunnen 
behandelen, is de mammapoli een samenwerking tussen 
verschillende specialismen.  
Alle patiënten worden in het multidisciplinaire team besproken.  

 
Dat team bestaat uit: 

 Mammachirurgen  
 Mammaradiologen 
 Mammacareverpleegkundigen (case managers/ 

aanspreekpunt) 
 Radiotherapeuten 
 Internist oncologen 
 Plastisch chirurg 
 Pathologen 
 Mammografie laboranten 

 Verpleegkundig specialisten 
 
Bij het onderzoek en de behandeling werken al deze 
behandelaars nauw samen en stellen ze samen, zonodig, een 
individueel behandelingsplan voor u op. 
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Westfriesgasthuis Hoorn  

Maelsonstraat 3 
1624 NP Hoorn 
 
Wilt u deze folder nabestellen? 
 
Mail uw bestelling met praktijknaam, adresgegevens en aantal 
naar: zorginformatiepunt@westfriesgasthuis.nl  
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