
Thermobodyscan®

Preventief Borstonderzoek
met Thermografie
• Stralingsvrij
• Veilig en Pijnloos
• Voor vrouwen van alle leeftijden

Medische Thermografie helpt bij het opsporen en observeren 
van abnormale verschijnselen en bij het vaststellen van 
risicofactoren voor kwaadaardige borstaandoeningen. 

De combinatie van Medische Thermografie  met 
andere onderzoeksmethoden  zorgt voor een optimale 
beoordeling van de borstgezondheid.

Vergroot uw kansen op het opsporen van kwaadaardige 
borstaandoeningen in een vroeg stadium.

Borst thermografie is geen vervanging voor 
mammografie, maar is een waardevol hulpmiddel bij de 
beoordeling van de gezondheid van de borst.

Heeft u interesse in een laagdrempelige check van uw 
borstgezondheid? Maak dan een afspraak bij Meditherm.
Een verwijsbrief is niet nodig.

Meer informatie vindt u op: 
www.meditherm.nl    &    www.meditherm.be

Medische Thermografie is erkend als een diagnostisch hulpmiddel. Erkenning 
sinds 1987 door de AMA Raad inzake wetenschappelijke zaken, de ACA Raad van 
diagnostische beeldvorming, het Congres van Neuro-Chirurgen (1988) en door de 
Amerikaanse Academie van fysische geneeskunde en revalidatie (1990)

Snelle opsporing van afwijkingen
Medische Thermografie is buitengewoon geschikt om de 
vorming van nieuwe bloedvaten in de borst op te sporen. 
Het ontstaan van nieuwe bloedvaten kán wijzen op 
tumorvorming. Tumorvorming in zo’n vroeg stadium kan 
niet met een mammogram of echo aan het licht worden 
gebracht.

Veilig
Het onderzoek is volkomen stralingsvrij en daarom 
onschadelijk voor uw gezondheid.  

Vrouwvriendelijk
U wordt tijdens het onderzoek niet aangeraakt. Ook worden 
de borsten tijdens het onderzoek niet samengedrukt. 
Het onderzoek is dan ook volkomen pijnloos en 
vrouwvriendelijk.  

Ook geschikt voor vrouwen met kleine/grote borsten 
of borstimplantaten
Medische Thermografie is buitengewoon geschikt voor 
vrouwen bij wie mammografie niet mogelijk is. Dit geldt met 
name voor vrouwen met grote borsten, veel klierweefsel, 
borstimplantaten of zeer kleine borsten. Een thermogram 
biedt deze vrouwen een betrouwbaar en niet-ingrijpend 
aanvullend onderzoeksmethode.

(Ex-)borstkankerpatiënten kunnen een thermogram 
gebruiken om hun borstgezondheid op een pijnloze, 
laagdrempelige manier te monitoren. Ook kunnen zij zo 
zien of hun therapie aanslaat. 

Voor alle leeftijden
Een thermografisch borstonderzoek is er voor vrouwen (en 
mannen) van alle leeftijden. 

Geen verwijsbrief nodig
Wanneer u een Medisch Thermogram wilt laten maken, 
heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. 
De resultaten van het Thermogram kunt u uiteraard wel met 
uw huisarts of specialist bespreken.

www.meditherm.nl    &    www.meditherm.be
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Medische Thermografie is een zeer 
waardevolle onderzoeksmethode 
die kan helpen bij de vroegtijdige 
opsporing van kwaadaardige 
borstaandoeningen.
Met Medische Thermografie worden veranderingen in de 
temperatuur van de huid zichtbaar en meetbaar gemaakt. 
Bij een gezond persoon is de temperatuur in de linker- en 
rechterkant van het lichaam vrijwel gelijk. Een duidelijk 
verschil tussen links en rechts kan wijzen op een medisch 
probleem.

Deze methode kan worden toegepast bij het opsporen van 
afwijkingen die gepaard gaan met borstaandoeningen. 

Tijdens het 15 minuten durende onderzoek wordt gekeken 
naar vroege tekenen van kwaadaardige gezwellen, maar ook 
naar ontstekingen en fibrocysten (goedaardige gezwellen). 

Een tumor doet er jaren over om te groeien. Met 
Thermografisch borstonderzoek is het mogelijk afwijkingen 
al in een vroeg stadium aan te tonen. Er kan dan nog relatief 
eenvoudig worden ingegrepen.

Normaal patroon
Deze scan toont een normaal patroon: 
de temperatuur in de linker- en 
rechterkant van de borsten is min of 
meer hetzelfde. 

Fibrocyste
Deze scan toont een afwijking in 
de linkerborst. Fibrose verwijst naar 
de vorming van bindweefsel of 
littekenweefsel, cysten zijn holtes 
gevuld met vloeistof. De borsten 
kunnen knobbelachtig aanvoelen.

• Stralingsvrij • Geen contact met het lichaam
• Pijnvrij  • FDA en EC goedgekeurd
• Niet invasief
 

Deze snelle en eenvoudige test begint 
met het opnemen  van uw medische 
geschiedenis. Daarna dient u zich 
gedeeltelijk te ontkleden voor de scan. 
U wordt tijdens de scan niet aangeraakt. 

De eerste sessie vormt de basis van 
uw "thermische handtekening". De volgende scans – bij 
voorkeur met een tussenpoze van 3 maanden- worden 
daarmee vergeleken.  Een vervolgscan is van belang om 
te kunnen zien of het patroon ongewijzigd is gebleven: 
veranderingen kunnen wijzen op een afwijking (zie 
onderstaande voorbeeldscans).

Al uw Thermogrammen worden bewaard. Zodra duidelijk 
is dat het thermisch patroon stabiel is, kunt u overgaan op 
jaarlijkse routinecontroles.

1e Thermogram
Deze scan toont een lichte 
toename van temperatuur in de 
rechterbovenhoek van de borst. 

na 3 maanden
Tijdens het vervolgonderzoek na 3 
maanden was een duidelijk afwijkend  
warmtepatroon  te zien.

na 12 maanden
Het thermogram toont aanzienlijk 
toegenomen veranderingen in de 
bloedvaten. Een herhaalmammogram 
toonde een verkalking (1 mm) op de 
betreffende plek. Na een operatief 

ingreep werd  bevestigd dat het ging om een kwaadaardige 
tumor.

Alle vrouwen kunnen profiteren van 
de onderzoeksmethode van Medische 
Thermografie.  

Medische Thermografie is geschikt voor 
vrouwen van alle leeftijden.

Ook mannen die hun borstgezondheid 
willen laten onderzoeken, kunnen 
gebruik maken van Medische 
Thermografie. 

Ontstekingsborstkanker
Er waren geen zichtbare tekenen 
van onregelmatigheid. De scan 
toonde echter een duidelijk afwijkend 
warmtepatroon in de rechterborst. 
Verwijzing naar een borstspecialist 
en de daarop volgende biopsie gaf 

de diagnose inflammatoire borstkanker in een zeer vroeg 
stadium.

DUCTAAL CARCINOOM IN SITU 
Kankercellen van de melkgang die ter 
plaatse in de melkgang zijn gebleven, 
dus niet doorgegroeid door de wand 
van de melkgang

Ziekenhuisonderzoek van de veranderingen van de 
bloedvaten  in de linkerborst wees op een voelbare massa. 
Na een biopsie werd een kwaadaardige tumor van 2 cm 
gediagnosticeerd.
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Wat is Medische Thermografie Procedure Voor Wie?


