Zorgtraject
borstkanker
Wie kunt u bellen als u vragen heeft?

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U wordt behandeld voor borstkanker en die behandeling gaat in
stappen. Al die stappen bij elkaar noemen we een zorgtraject.
Bij uw behandeling zijn veel artsen en andere zorgverleners
betrokken. Bij iedere stap die u doorloopt in het zorgtraject is de
behandelend arts verantwoordelijk voor uw zorg. Dit noemen we
een hoofdbehandelaar.
De volgorde van de behandeling is voor iedereen anders. In deze
folder leest u wie u kunt bellen bij vragen of problemen.
Aanvullende informatie kunt u ook nalezen op onze website:
www.asz.nl/specialismen/breast-clinic

Uw zorgtraject
Uw zorgtraject bestaat uit:
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Radiologie
Chirurgie
Oncologie
Radiotherapie
(U krijgt informatie vanuit Erasmus MC Rotterdam.)
Plastische chirurgie

Radiologie
Uw aanspeekpunt tijdens de periode van onderzoeken op de Breast
Clinic is coördinerend laborante:
______________________________

Zij is op werkdagen tussen 08.30-16.30 uur telefonisch bereikbaar
via tel. (078) 654 25 62.
Bij afwezigheid is een collega-laborante aanwezig.
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Chirurgie
Uw hoofdbehandelaar bij de borstoperatie is chirurg:
__________________________________
Op de Breast Clinic wordt u behandeld door een mammachirurg,
een chirurg in opleiding of de verpleegkundig specialist.
Uw aanspreekpunt is mammacare-verpleegkundige:
__________________________________
Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 -15.00 uur
via tel. (078) 654 14 61.
Als uw aanspreekpunt afwezig is, is een collega aanwezig.
Per mail kunt u de mammacare-verpleegkundige ook bereiken
via: mammacare@asz.nl
Nazorg
De chirurg blijft ook in het nazorgtraject na de operatie uw
hoofdbehandelaar.
Uw aanspreekpunt is uw mammacare-verpleegkundige.
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Oncologie




Chemotherapie of hormonale therapie vóór de operatie
Chemotherapie of hormonale therapie na de operatie
Chemotherapie/ hormonale therapie/ immunotherapie na de
operatie

Uw hoofdbehandelaar tijdens bovenstaande behandeling is internistoncoloog:
______________________________
Uw aanspreekpunt is een coördinerend oncologieverpleegkundige.
Hij/zij heeft op werkdagen telefonisch spreekuur tussen
12.00-12.30 uur via tel. (078) 652 32 46.
Bij afwezigheid is een andere oncologieverpleegkundige aanwezig.
Zie verder uw informatiemap (intraveneuze chemotherapie).
Bij andere klachten (zie rode vel in uw informatiemap) belt u op
werkdagen tussen 09.00-16.30 uur, via tel. (078) 654 22 94.
Bij spoedeisende zaken buiten kantoortijden en in het weekend kunt
u bellen naar verpleegafdeling B3, tel. (078) 652 34 93.
Nazorg
De internist-oncoloog blijft ook in het nazorgtraject uw
hoofdbehandelaar.
Uw aanspreekpunt is de polikliniek-medewerker. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar via tel. (078) 654 64 64.
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Radiotherapie
Uw hoofdbehandelaar tijdens de periode van bestraling en de
nazorg is radiotherapeut(e):
____________________________________
Uw aanspreekpunt is:
____________________________________
Hij/zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar via
tel. (010) 704 02 53/ (010) 704 15 38.
Bij spoedeisende vragen buiten kantoortijden belt u naar
tel. (010) 704 07 04. U vraagt naar de dienstdoende
radiotherapeut.
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Plastische chirurgie
Uw hoofdbehandelaar bij een borstreconstructie-operatie is
plastisch chirurg:
____________________________________
Uw aanspreekpunt is verpleegkundig specialist:
____________________________________
Zij is telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdagmiddag
tussen 13.00-16.30 uur via tel. (078) 654 15 19.
Op donderdag kunt u haar voor dringende zaken tijdens
kantooruren bereiken via de polikliniek Plastische chirurgie,
tel. (078) 652 32 66.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/
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