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Informatie afspraak op 

Mammapolikliniek na bezoek 

afdeling Radiologie  

Patiënteninformatie 

U bent door de afdeling Radiologie 

verwezen naar de Mammapolikliniek van 

ons ziekenhuis. Mogelijk is er bij u naast 

een mammografie en een echo ook een 

stukje weefsel (biopsie) uit de borst(en) 

genomen. 

Van de assistente op de afdeling 

Radiologie heeft u een telefonische 

afspraak gekregen bij een van de 

mammachirurgen of de physician 

assistant (PA) van de mammapoli. 

Tijdens dit gesprek wordt er aanvullende 

informatie aan u gevraagd over uw 

specifieke klacht, maar ook over uw 

algemene gezondheid, medicatiegebruik 

en aandoeningen die in de familie 

voorkomen. U krijgt een vervolgafspraak 

op de mammapoli waarbij alle uitslagen 

met u besproken worden zodra deze 

bekend zijn.  

 

Voorafgaand aan dit bezoek worden alle 

uitslagen besproken binnen het 

mammateam tijdens een Multidisciplinair 

Overleg (MDO). Dit overleg vindt twee 

keer per week plaats op maandag en 

donderdag.  

 

Het mammateam bestaat uit de 

volgende leden: 

• Mammachirurg en Physician 

Assistant 

• Mammacare verpleegkundige 

• Mammaradioloog 

• Internist-oncoloog 

• Patholoog 

• Radiotherapeut 

• Plastisch chirurg 

 

Uit dit overleg komt een 

(behandel)advies. Dit wordt met u 

besproken tijdens uw afspraak op de 

mammapoli. Het is mogelijk dat er naar 

aanleiding van het MDO nog aanvullend 

onderzoek nodig is (bv aanvullende echo 

of MRI). Soms kan dit direct aansluitend 

aan uw afspraak plaatsvinden, zoals voor 

een echo.  

 

Voor een MRI-onderzoek krijgt u een 

aparte afspraak. De uitslagen van de 

aanvullende onderzoeken worden 

opnieuw in het MDO besproken. Hierna 

krijgt u weer een afspraak op de 

mammapoli.   

 

Bereikbaarheid 

Als u na thuiskomst nog vragen heeft of 

onverwachte problemen krijgt, dan kunt 

u altijd tijdens kantooruren naar de 

onderstaande nummers bellen.  

 

Ziekenhuis Amstelland 

Telefoonnummer polikliniek Chirurgie: 

020 – 755 7014 

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 

020 – 755 7078 

E-mailadres: mammapoli@zha.nl 

Buiten kantooruren neemt u contact op 

met de receptie van Ziekenhuis 

Amstelland en vraagt u naar het 

dienstdoende avond- of nachthoofd, 

telefoonnummer 020 - 755 7000. 

 


