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1. RIS 
 

1.1. Welke browser moet ik gebruiken? 
Wij raden aan Firefox, Safari, Microsoft Edge en Google Chrome te gebruiken voor een optimale 
en beveiligde werking van de RIS.  
 

1.2. Hoe kan ik mij aanmelden? 
Via https://ris.brumammo.be kan u toegang krijgen tot het systeem.  
Opgelet: ‘s’ van https dient aanwezig te zijn voor de beveiliging van het systeem.  
 
Geef uw gebruikersnaam en paswoord in (cfr punt 2) en klik op ‘connexion’.  
 
Indien u problemen ondervindt bij het aanmelden, aarzel niet om Bruprev te contacteren.  
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2. Login  
 

2.1. Hoe verkrijg ik toegang tot RIS (login en paswoord)? 
Om een nieuwe account te creëren moet de verantwoordelijke een aanvraag doorsturen via 
mail.  
Deze mail dient volgende gegevens van de nieuwe gebruiker te bevatten: naam, voornaam, 
persoonlijk emailadres en verantwoordelijkheden (secretariaat, technoloog, radioloog).   
 
Het is raadzaam om uw paswoord, gekregen via Bruprev, onmiddellijk aan te passen.  
 

BRUPREV  
Brussels Coördinatiecentrum voor de opsporing en preventie van kankers 

Researchdreef 12 - 1070 Brussel 
Tel 02 736.19.84 - Fax 02 742.21.33 

mammotest@bruprev.be   
 
 

2.2. Het systeem zegt dat mijn account geblokkeerd is, en nu? 
Uw account is geblokkeerd omwille van veiligheidsredenen: 

a. indien u driemaal een foutief paswoord heeft gebruikt; 
b. indien uw account zes maanden niet gebruikt is. 

 
Om uw account te deblokkeren, dient u contact op te nemen met Bruprev.  
 
 

2.3. Mag ik mijn login en paswoord delen? 

 
NEE !!! 

 
Door uw gegevens te delen, bent u verantwoordelijk in geval van problemen. Als u uw login en 
paswoord doorgeeft aan iemand die een fout maakt, dan valt dit onder uw 
verantwoordelijkheid. 
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3. Handleiding 
Er zijn verschillende menu’s in functie van uw verantwoordelijkheden. Elk van deze menu’s 
bevatten een aantal functionaliteiten en rechten.   
 
U kunt meerdere verantwoordelijkheden hebben, waardoor verschillende menu’s worden 
samengevoegd.    
 
Aandacht: indien u in verschillende centra werkt, zal u alle lezingen en patiënten van alle centra 
zien.    
 
Bij het aanmelden, verschijnt er automatisch een lijst op uw scherm. Deze lijst bevat patiënten 
waarvan Bruprev nog geen beelden heeft ontvangen. Het systeem informeert de gebruiker over 
de beelden die niet voor de 2de lezing zijn ontvangen. 
 
Het systeem geeft aan dat de beelden niet zijn aangekomen of dat sommige beelden ontbreken. 
U wordt dan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Het enige wat u hoeft te doen, is de persoon 
die verantwoordelijk is voor het verzenden van de beelden te vragen om het nodige te doen. 
Bruprev zal u contacteren per mail of telefonisch, indien we de beelden niet ontvangen.   
 
Opgelet, het systeem onthoudt dat u de lijst heeft gezien.  
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4. Verschillende functies en verantwoordelijkheden 
 

4.1 Secretariaat 
 

 

• Komt de vrouw in aanmerking? = nagaan of de patiënte in 
aanmerking komt en aanmaken van een nieuwe Mammotest 

• Technoloog = lijst van patiënten die wachten op een eerste lezing en 
nog niet door de radioloog gezien zijn 

• Lijst van L1 = lijst van 1ste lezingen van uw centrum    

• Lijst van huidige MT = lijst van Mammotesten van uw centrum in 
behandeling 

• Lijst van complete MT = lijst van afgewerkte Mammotesten van uw 
centrum, mogelijkheid tot selecteren van een Mammotest en het 
uitprinten van het verslag  

• Beheer gebruikers = aanpassen van uw gegevens: paswoord, email-
adres en telefoonnummer 

• Support aanvraag = versturen van een aanvraag voor medische of 
technische ondersteuning via mail 

 

4.1.1 Komt de vrouw in aanmerking? 
Via het menu ‘komt de vrouw in aanmerking?’, komt u op de pagina waar u het 
rijksregisternummer kan invoeren.  
  

A. Wanneer de patiënte gekend is, zal het systeem u dit melden. U krijgt eveneens de 
melding of er reeds een Mammotest werd uitgevoerd in Brussel binnen de twee jaar 
en/of de patiënte binnen de leeftijdscriteria zich bevindt.   
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B. Wanneer de patiënte niet gekend is:  

De databank werkt op basis van gegevens verkregen door het Observatorium voor 
Gezondheid.  De gegevens worden regelmatig bijgewerkt, maar er kunnen zich 
wijzigingen voorgedaan hebben zonder dat Bruprev hiervan op de hoogte is gebracht.  
Bovendien ontvangt Bruprev enkel gegevens over patiënten gedomicilieerd in 
Brussel. Als de patiënte uit het Vlaamse of Waalse Gewest komt, dan zal zij niet in de 
databank opgenomen zijn. Tot slot, wanneer de patiënte niet aan de criteria voldoet, 
is het normaal dat zij niet in onze databank is opgenomen.   
 

 
 

4.1.2 Vervolledigen van gegevens van de patiënte en deze registeren  
Indien de patiënte niet wordt teruggevonden in de databank, dan wordt voorgesteld 
om haar in te schrijven.  U dient haar naam, voornaam, adres, taal, status menopauze 
en hormonale therapie, alsook mutualiteit in te geven. Klik tot slot op de knop 
‘registreren’.  
 
Vervolgens dient u het rijksregisternummer opnieuw in te geven en te klikken op 
‘testen’.   
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4.1.3.       Toevoegen van een Mammotest 

Zodra de patiënte gevonden is, dient u aan te geven dat ze toestemming heeft gegeven 
en dat ze in de afgelopen 2 kalenderjaren geen Mammotest heeft laten uitvoeren. 
Zodra beide vakjes aangevinkt zijn, verschijnt de knop ‘onderzoek toevoegen’.  

 

 

Door het onderzoek toe te voegen, krijgt u volgend scherm waar u volgende gegevens dient in te 
vullen: contactgegevens van de verwijzende arts, datum Mammotest, centrum (indien u 
meerdere centra heeft), aanwezig met voorschrift of op uitnodiging of beiden en de controle van 
haar mutualiteit.  
De naam van de arts wordt automatisch verder aangevuld eens u de eerste drie karakters heeft 
ingetypt.  Als de arts niet bestaat, dan kan u hem aanmaken via de knop ‘nieuwe arts’.  
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NB: is de knop ‘komt de vrouw in aanmerking’ onfeilbaar? 
Helaas is er geen verband tussen de databanken van het Waals, Vlaams en Brussels Gewest. 
Indien een patiënte gedurende een van de laatste twee kalenderjaren een Mammotest in een 
ander Gewest heeft uitgevoerd, dan zal het systeem dit niet aangeven. Daarom is het belangrijk 
om deze informatie te controleren bij de patiënte.  
 
 

4.1.4 Ik krijg een foutmelding bij de registratie? Wat moet ik doen?  
Er zijn twee redenen.  
 

De eerste reden is dat een van de gegevens foutief is. De foutmelding is zeer expliciet.  Het kan 
gaan om ontbrekende gegevens, een foutmelding in datum of geboortedatum of vergeten aan 
te vinken hoe deze patiënte gekomen is.  Deze fout dient opgelost te worden alvorens u het 
onderzoek kan toevoegen.   
 

De tweede reden is dat de patiënte zijn afspraak verplaatst heeft en zij al ingebracht is in het 
systeem. U dient Bruprev te contacteren om dit probleem op te lossen en de datum van de 
Mammotest aan te passen (02 736 19 84).  
 
 

4.1.5 Uitprinten van een resultaat (nieuwe mogelijkheid) 
Via het menu ‘lijst complete MT ‘ kan u een verslag uitprinten.   

 
Klik op het potlood van de gewenste patiënte om deze Mammotest te openen.  
Klik nadien op ‘rapport’, wacht op de Pdf-versie van het verslag.  
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Naast elke Mammotest staan cijfers. Deze cijfers komen overeen met de verschillende lezingen 
voor de rechter- en linkerborst en de conclusie van de lezing.  
De cijfers betekenen het volgende:  

1 = geen anomalie 
2 = goedaardige anomalie 
3= anomalie waarschijnlijk goedaardig/onbepaald 
4= anomalie waarschijnlijk kwaadaardig  
5= kwaadaardige anomalie 
6= niet interpreteerbaar, opnieuw Mammotest uitvoeren  
7= buiten criteria voor bevolkingsonderzoek Mammotest 

  
 

4.1.6 Beheer gebruikers : 
U kan hier uw paswoord, telefoonnummer en emailadres aanpassen.  
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4.2. Technoloog 
 

- Komt de vrouw in aanmerking? = nagaan of de patiënte in 
aanmerking komt en aanmaken van een nieuwe Mammotest 
- Technoloog= lijst van patiënten die wachten op een eerste 
lezing en nog niet door de radioloog gezien zijn  
- Lijst van huidige MT = lijst van Mammotesten van uw 
centrum in behandeling 
- Beheer gebruikers = aanpassen van uw gegevens: paswoord, 
email-adres en telefoonnummer. 
- Support aanvraag = versturen van een aanvraag voor 
medische of technische ondersteuning via mail 
 
 

 
 

4.2.1 Komt de vrouw in aanmerking?  
Cfr 4.1.1 
 
 

4.2.2.  Technoloog 
Door te klikken op het potlood, kan u volgende items ingeven:  

- huidafwijkingen linker- en rechterborst 
- positionering onmogelijk 
- aanduiden van een locatie 
- menopauze en/of hormonale therapie.  

Vergeet niet om deze informatie te bewaren.   
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4.2.3. Lijst van huidige MT 
Een lijst van Mammotesten die in uw centrum in afwachting zijn van een eerste lezing.  
 
 

 
 

 

4.2.4. Beheer gebruikers  
Cfr 4.1.6. 
 
  

v
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4.3. Radioloog 
 

• Komt de vrouw in aanmerking? = nagaan of de patiënte in 
aanmerking komt en aanmaken van een nieuwe Mammotest 

• Lijst van L1 = lijst van 1ste lezingen van uw centrum    

• Lijst van L1 in validatie = lijst van 1ste lezingen klaar voor validatie 

• Lijst van huidige MT = lijst van Mammotesten van uw centrum in 
behandeling 

• Lijst van complete MT = lijst van afgewerkte Mammotesten van uw 
centrum, mogelijkheid tot selecteren van een Mammotest en het 
uitprinten van het verslag  

• Zoeken positieven= opzoeken van positieve Mammotesten van uw 
centrum 

• De vrouwen van mijn eenheid= alle patiënten die zich hebben 
aangemeld in uw centrum voor een Mammotest 

• Statistieken = statistieken betreffende uw centrum en uzelf 

• Beheer gebruikers = aanpassen van uw gegevens: paswoord, email-
adres en telefoonnummer 

• Support aanvraag = versturen van een aanvraag voor medische of 
technische ondersteuning via mail 

 

4.3.1. Lijst van L1 
Uw lezingen zijn beschikbaar via ‘Lijst van L1’.   
Indien u in meerdere centra werkt, dan zal u alle lezingen kunnen zien van de verschillende 
centra. Door op het potlood te klikken, heeft u toegang tot de eerste lezing.   
 
Aandacht: eens ingevuld en bewaard, dient u uw lezingen nog te valideren ‘lijst van L1 in 
validatie” (cfr Mammotest: moet ik mijn Mammotesten valideren 4.3.2.).   
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4.3.1.1  Hoe vul ik de fiche in? 
Zo goed als mogelijk. De informatie van de technologen is zichtbaar.  Mocht dit nog niet ingevuld 
zijn, dan kan u dit hier zelf invullen (menopauze, hormoontherapie, huidafwijkingen en 
positionering).  
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Opgelet: regels betreffende het invullen van de fiche:  
 

1. Alleen verdachte anomalieën worden aangeduid.   
2. Niet-verdachte anomalieën kunnen echter als extra informatie worden vermeld in de 

vrije tekstruimte onder de rubriek "Bijzondere opmerkingen". Dit zal zichtbaar zijn tijdens 
de derde lezing. 

 
 

3. Als u ‘niets verdachts’ aanduidt, kan u niet besluiten dat het een positieve Mammotest is. 
Het systeem zal dit weigeren op te slaan en u een foutmelding geven.  
 

4. Als u besluit dat dit een positieve Mammotest is, dan moet u ten minste 1 plaats 
aanduiden. Deze plaats is een combinatie van plaats met een afwijking. De plaatsen zijn 
retro-areolair, exterieur, interieur, superieur en inferieur. De afwijkingen zijn Massa, 
Distorsie, Asymmetrie en micro-Calcificaties. De letters worden weergeven op de 
afbeelding.  
 

5. Het aanduiden van ‘niets verdachts’ en een plaats zal geweigerd worden door het 
systeem.  
 

6. Indien u aanduidt dat de kwaliteit van het beeld niet goed is, dient u een reden op te 
geven.  
 

7. Bij een vergelijking met vorige beelden, dient u het jaartal in te geven.  
 

8. Door ‘Andere screening’ aan te duiden, geeft u aan dat een nieuwe Mammotest geen nut 
heeft en dat een specifiekere opvolging nodig is.  
 

 
Vergeet niet alles te bewaren!  
Nadien dient u enkel uw Mammotesten te valideren.  
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4.3.1.2. De test is normaal, kan ik dit snel invullen? 
Ja, er is een knop ‘Normaal’ voorzien bovenaan de fiche. Hij vult automatisch alle velden in. U 
dient enkel nog te bewaren.  
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4.3.2. Hoe valideer ik mijn Mammotesten? 
U dient het menu ‘Lijst van L2 in validatie’ aan te klikken. U krijgt een lijst van Mammotesten 

waar u een 1ste lezing heeft uitgevoerd en bewaard. Indien u alsnog wijzingen wenst aan te 

brengen, dan kan u dit doen door op het potlood te klikken.  

 

Indien u de lezing heeft afgewerkt, dient u uw paswoord in te brengen en te klikken op valideren. 

De Mammotesten zullen doorgestuurd worden en beschikbaar zijn voor een tweede lezing.  

 
 

4.3.3. Wat betekenen de bloemen ?  
De bloemen stellen voor of de vrouw in menopauze is of hormoontherapie heeft.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que représentent les icones dans le bandeau  de lecture ? 

 
 
Les icones dans le bandeau, en forme de fleurs, représentent l’information de Ménopause 
et d’Hormonothérapie.  
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4.3.4.  Statistieken 
Via deze menu kan u de statistieken van u en uw centrum consulteren.   
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