
 

Geachte mevrouw,  

U gaf mij als huisarts uw toestemming om uw Globaal Medisch Dossier (GMD) te beheren. Daardoor 

kan ik  uw gezondheidstoestand goed opvolgen. Voor zover mijn gegevens volledig zijn, liet u de 

voorbije vier jaar geen borstonderzoek doen. 

Als uw huisarts raad ik u dat wel aan. Want wanneer we ouder worden, verandert er veel in het leven. 

Dat telt ook voor onze gezondheid. Sommige ziekte komen vaker voor op bepaalde leeftijden. 

Borstkanker is zo'n ziekte die vaker vrouwen boven de 50 jaar treft. Als we deze kanker vroeg 

ontdekken, kunnen  we tijdig ingrijpen waardoor de behandeling minder zwaar is en de kans op 

genezing groter is.  

De Vlaamse overheid organiseert daarom het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Alle vrouwen van 50 

tot en met 69 jaar krijgen de kans om elke twee jaar  hun borsten te laten onderzoeken via een 

borstfoto of screeningsmammografie. 

Als uw huisarts beveel ik u de tweejaarlijkse borstfoto van het bevolkingsonderzoek aan. Bent u 

aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? Dan is het borstonderzoek gratis voor u.  De overheid volgt 

tegelijk de kwaliteit van dit onderzoek zeer streng op.  

 

U kan deelnemen deel: 

 

- ofwel in te gaan op de afspraak in de bijgevoegde brief.  

- ofwel een andere afspraak te maken op een ander moment of bij een andere radiologische 

dienst. U verplaatst uw afspraak via het gratis nummer  0800 60160  

Deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is niet verplicht. U beslist zelf of u deelneemt of 

niet. In de folder als bijlage vindt u meer informatie over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker en de 

screeningsmammografie.  

Hebt u vragen of twijfelt u of u al dan niet een screeningsmammografie wilt nemen, kan u altijd bij mij 

terecht.  

Mocht u niet wensen deel te nemen, gelieve dit te melden bij een volgend consult. 

Heeft u de voorbije jaren toch een borstonderzoek laten uitvoeren. Dan heeft mijn collega-arts mij niet 

op de hoogte gebracht en is een directe herhaling van het onderzoek waarschijnlijk niet nodig. Als 

beheerder van uw GMD, volg ik uw dossier graag goed op. Mag ik u daarom vragen om mij de datum 

van uw laatste onderzoek te laten weten?  

Met vriendelijke groeten, 


