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MO-RDL-12 Uitvoeren van mammografie onderzoeken 

 

➢ Versie 

Definitief, © december 2022 
 

➢ Specificaties en beperkingen 

De activiteit omvat: 
● Voorbereiden van het mammografie onderzoek 

● Ontvangen van de zorgvrager 

● Geven van instructie aan de zorgvrager en eventuele begeleiders 

● Uitvoeren van het mammografie onderzoek 

● Administratieve afhandeling 

● Overdragen van gegevens 

● Kamer beheer 

 
Het betreft hier voorkomende protocollen, waarvan ten minste:   
● Mamma craniocaudaal  
● Mediolateraal oblique 
Indien voorkomend ook additionele opnamen (zoals lateromediaal, rolled view, cleavage en Cleopatra) 

 

➢ CanMEDS 

 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

▢ Communicatie 

☒ Samenwerking 

▢ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

▢ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 

➢ Kennis 
● Lymfatisch en hematologisch systeem  
● Pathologie bij de mammae, zoals cystes en sentinel node 
● Lichamelijk, histologisch en cytologisch onderzoek van de mammae  
● Protheses en medical devices  
● Bouw en werking van het mammografie toestel  
● Insteltechniek bij mammografie  
● Opnametechnieken, zoals tomosynthese en vergrotingsopname  
● Ketenzorg, zoals mammastraat en bevolkingsonderzoek mammografie  
● Beeldherkenning bij het mammografieonderzoek  
● Psychosociale aspecten bij mammografie  
● Stralingshygiene bij mammografie 

○ Belichtingsparameters 
○ Filters 
○ Compressie 
○ Plaatsing meetveld 
○ Biologische effecten 
○ DRN 
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EPA overstijgende theorie/kennis welke voorwaardelijk is bij deze EPA en al verworven en getoetst is in 
MO-RDL-1 
● Medische terminologie, cytologie, histologie (inclusief weefselschade), embryologie (inclusief 

erfelijkheidsleer / groei en celdood) 
● Stralenrichtingen en vlakken 
● Basiskennis op het gebied van anatomie, fysiologie en pathologie 
● Kennis rondom communicatie met de patiënt 
● Basis digitale communicatie, zoals kennis van het EPD, ZIS en PACS 
● Houding en tiltechnieken 
● Bouw en werking van het buckytoestel (röntgen) 
● Opwekken van straling 
● Eigenschappen van straling 
● Stralingshygiëne bij gebruik van röntgentoestellen uitgerust met buckysystemen 
● Stralingsbeschermende maatregelen, zoals gebruik van looddeuren, loodglas en loodschorten 
● Wet- en regelgeving rondom de zorgvrager, zoals wet BIG, WGBO, AVG en kernenergiewet 
● Ziekenhuishygiëne 
● Procedure BLS, inclusief AED 
● Methode van klinisch redeneren 
 

EPA overstijgende theorie/kennis welke voorwaardelijk is bij deze EPA en al verworven en getoetst is in 
MO-RDL-11 
● Anatomie en fysiologie van de mammae, incl de huid 
● Pathologie bij de mammae, zoals mastopathie en maligniteiten met classificatie metastasering  
 

➢ Vaardigheden en gedrag 
Vaardigheden 
● Interpreteren van de aanvraag 
● Uitvoeren van lichamelijk onderzoek van de mammae 
● Bedienen van de apparatuur 
● Positioneren van de zorgvrager en zonodig improviseren 
● Toepassen van de protocollen en beargumenteerd afwijken ervan 
● Beoordelen of het onderzoek aan de kwaliteitscriteria voldoet 
● Uitvoeren van administratieve vaardigheden 
● Methodisch handelen op basis van klinisch redeneren 

 
Gedrag 
● Toont empathie en respect 
● Past communicatie aan op de situatie 
● Past werktempo aan op de situatie 
● Anticipeert op mogelijke veranderingen tijdens het onderzoek 
● Werkt stralingshygiënisch  

 

➢ Toetsinstrumenten 
Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden verschillende toetsinstrumenten 
gebruikt conform landelijke richtlijnen en zoals uitgewerkt in regionale en/of lokale afspraken.   
 

➢ Fase en niveau  
De verwachting is dat de student aan het eind van het 3e leerjaar, de EPA op supervisieniveau 3 kan 
uitvoeren. 
 
 


