
WIE ZORGT
VOOR 

JOUW BORSTEN?

Doe 
de gratis
Mammotest
voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar

Meer info op think-pink.be 
ccref.org (Wallonië) – bruprev.be (Brussel) Ve
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De Mammotest staat garant voor kwaliteit 
dankzij de dubbele blinde lezing. 
Het resultaat wordt ten laatste drie weken 
na de Mammotest aan jouw arts bezorgd. 

Steun de strijd tegen borstkanker 
BE57 0015 7587 5235

Think Pink vzw 
Researchdreef 12 
1070 Brussel
info@think-pink.be



De Mammotest is de naam van de gratis 
screeningsmammografie die alle vrouwen 
tussen 50 en 69 jaar in ons land tweejaarlijks 
aangeboden krijgen. 
Deze screening wordt georganiseerd door de 
Belgische overheid en dit volgens de Europese 
aanbevelingen.   

Dankzij de Mammotest kan borstkanker in een 
vroeg stadium worden opgespoord, nog voor je 
zelf symptomen kunt merken. Het radiologische 
borstonderzoek wordt uitgevoerd in een erkend 
mammografiecentrum dat aan heel wat 
kwaliteitseisen moet voldoen. 
Dankzij het onderzoek kan men afwijkingen 
opsporen en eventueel bijkomende onderzoeken 
aanraden om een diagnose uit te sluiten of te 
bevestigen. 

Ben je tussen 50 en 69 jaar oud? Ben je 
ingeschreven in het Belgische Rijksregister en 
aangesloten bij een van de partnerziekenfondsen 
van het RIZIV? 

Heb je geen genetisch verhoogd of familiaal 
risico? Heb je geen borstkanker gehad in de 
laatste 10 jaar? 

---> In dat geval ontvang je een uitnodiging voor 
een gratis Mammotest van Bruprev (Brussel) 
of van het CCR (Wallonië).

DE MAMMOTEST IN 3 STAPPEN: 

3
Maak een afspraak bij een erkend 
mammografiecentrum en vermeld duidelijk dat 
je een Mammotest wil.

Je kunt alle erkende mammografiecentra 
terugvinden op ccref.org (Wallonië) en op 
bruprev.be (Brussel).

Neem de volgende zaken mee naar je afspraak:

         je uitnodigingsbrief
         je identiteitskaart

       klevers van het ziekenfonds
         de gegevens van je arts
         

WAT IS 
DE MAMMOTEST? 

Elk jaar worden 
in België 
meer dan 
11.000 mensen 
door borstkanker
getroffen. 
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Goed om te weten! Denk eraan 
geen deodorant, bodylotion of parfum 
op te doen op de dag van je afspraak. 
Draag voor je gemak een broek 
of een rok.


