
  

 
 
 

Mevrouw «NaamVolledig» 
«Straat» 
«Postcode» «Plaats» 
 

 

Plaats,       

Betreft: uitslag bevolkingsonderzoek borstkanker 

 

Geachte mevrouw <Achternaam>, 

 

U heeft op       [datum onderzoek] meegedaan aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. 

 

Wat is de uitslag? 
De röntgenfoto's geven niet genoeg informatie voor een goede beoordeling. Er is verder 
onderzoek nodig in het ziekenhuis.  

 

Wat betekent dit? 

We kunnen niet goed zien of er iets anders is dan normaal. Het wil niet zeggen dat u borstkanker 

heeft. Van elke 10 vrouwen met deze uitslag, hebben ongeveer 9 vrouwen geen borstkanker. 

 

Voor meer zekerheid is verder onderzoek nodig 

Het vervolgonderzoek gebeurt op de afdeling Radiologie in het ziekenhuis. Het onderzoek kan 

bijvoorbeeld een extra röntgenfoto of een echografie zijn. In het ziekenhuis hoort u welk 

onderzoek nodig is en wanneer u daarvan de uitkomst krijgt.  

 

Wat kan de uitkomst zijn van het onderzoek op de afdeling Radiologie? 

 Er wordt geen afwijking gevonden. 

 Er wordt een onschuldige afwijking gevonden, zoals een vochtblaasje (een cyste). 

 Er wordt een afwijking gevonden die borstkanker kan zijn. Dan is het nodig om enkele 

cellen of een klein stukje weefsel uit de borst te halen. Dit heet een punctie of biopt. 

Daarvoor gaat u naar de Mammapoli in het ziekenhuis.  

 

Wat moet u doen? 

De huisarts is op de hoogte van de uitslag en neemt contact met u op. Heeft uw huisarts nog 

geen contact met u opgenomen? Maak dan een afspraak. Uw huisarts kan vragen beantwoorden 

over de uitslag. Ook zorgt de huisarts voor de verwijzing naar de afdeling Radiologie in het 

ziekenhuis voor het vervolgonderzoek. Samen met uw huisarts kunt u beslissen naar welk 

ziekenhuis u gaat.  
 
Het vervolgonderzoek is niet gratis 
Het vervolgonderzoek in het ziekenhuis maakt geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. De 
kosten van het onderzoek vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten of een 
deel ervan zelf moet betalen. Dit hangt af van hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan 
heeft gebruikt. Neem voor vragen hierover contact op met uw zorgverzekeraar. 
          z.o.z. 

 



  

U kunt bezwaar maken 
De specialist in het ziekenhuis ontvangt van ons uw resultaten van het bevolkingsonderzoek, 
waaronder de röntgenfoto’s. Zo kan de specialist gerichter onderzoek doen. Als u het daar niet 
mee eens bent, kunt u bezwaar maken. U kunt hiervoor een formulier opvragen via de 
informatielijn <telefoonnummer informatielijn> of downloaden via <website so>.  
Kijk voor meer informatie over privacy of bezwaar maken op 
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.  

 
Na het onderzoek in het ziekenhuis 

Is er in het ziekenhuis geen borstkanker bij u ontdekt? Over twee jaar kunt u weer meedoen aan 

het bevolkingsonderzoek. U krijgt vanzelf een nieuwe uitnodiging.  

 

Wilt u meer informatie? 

 Kijk voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker op 

www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.  

 De website www.monitorborstkankerzorg.nl helpt u bij het kiezen van een ziekenhuis. 

Deze website combineert ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod 

van het ziekenhuis.  

 Kijk voor meer algemene informatie op www.kwf.nl of www.thuisarts.nl.    

 

Heeft u vragen over uw gezondheid? 

U kunt medische vragen stellen aan uw huisarts of specialist in het ziekenhuis.  

 

Heeft u vragen over het bevolkingsonderzoek?  

Bel dan onze informatielijn: XXX XXX XX XX op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.  

U kunt ook kijken op www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Rad1, radioloog 

Rad2, radioloog 

 

 

 

 

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl/

