Mammacareverpleegkundige

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

De mammacareverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg rondom borstkanker of een
voorstadium van borstkanker. Zij geeft u, en uw naaste(n), aanvullende informatie over
de ziekte en behandeling tijdens het chirurgisch behandel traject. Daarnaast zal de
mammacareverpleegkundige u begeleiden en opvang bieden. Dit kan o.a. gaan over
wondproblemen/genezing, borstprotheses, vermoeidheid, werk/werkhervatting,
problemen die u of uw partner ervaren als gevolg van de ziekte zoals angst of
onzekerheid. Er is aandacht voor de psychische verwerking en de lichamelijke
verandering. Zo nodig verwijst zij door naar andere disciplines zoals bijvoorbeeld de
huisarts, fysiotherapeut, oncologische revalidatie of psycholoog.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Op de polikliniek werken vier mammacareverpleegkundigen:
 Lutiene Dogterom
 Monique Meijer
 Dorien van Odijk
 Joanne Amersfoort
De mammacareverpleegkundige werkt nauw samen met uw behandelend arts.
Zij is het vaste aanspreekpunt tijdens het chirurgisch behandeltraject.

Wanneer ziet u de mammacareverpleegkundige?

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermc.nl

Diagnosegesprek
De diagnose en het behandelplan worden door de chirurg met u besproken in
aanwezigheid van de mammacareverpleegkundige. Zij:
 geeft aansluitend uitleg wat zij voor u en uw naaste(n) kan betekenen.
 geeft de Patiënten Informatie Map mee. Dit is uw persoonlijke map met
informatie die op uw situatie is afgestemd.
Preoperatief gesprek (voor de operatie)
Een aantal dagen na het diagnosegesprek zal de mammacareverpleegkundige u:
 Informatie geven over de operatie.
 De operatiedatum (mee)geven.
 De mogelijkheid bieden om vragen te stellen.
Postoperatief gesprek (na de operatie)
Zeven tot tien werkdagen na de operatie hoort u de uitslag van de chirurg en eventueel
het verdere behandelplan. Daarna zal de mammacareverpleegkundige:
 U mondelinge en schriftelijke informatie geven over het behandelplan.
 Wondcontrole verrichten.
 Een follow up gesprek (drie maanden na de chirurgische behandeling) met u
afspreken.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Follow up gesprek (drie maanden na de chirurgische behandeling)
 Analyseren van klachten op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied aan de hand van de Lastmeter.
 Doel, inhoud en frequentie van verdere controles bij de chirurg bespreken.
 Controle van de wond.
Wij adviseren u één van uw naasten mee te nemen naar de gesprekken.
Naast de geplande afspraken is het ook mogelijk om op eigen verzoek extra afspraken te maken met de chirurg of
de mammacareverpleegkundige.
De mammacareverpleegkundige werkt op de poli, maar kan bij u langskomen op de afdeling als u dit wenst. Geeft
u dit dan aan bij de afdelingsverpleegkundige.

Hoe is de mammacareverpleegkundige te bereiken?
U kunt ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur (tussen 8:00 en 9:00 uur) via het algemene telefoonnummer:
033-8505050 (vraag naar de mammacareverpleegkundige) of mail naar mammapoli@meandermc.nl.
Vermeld in uw mail uw naam en geboortedatum.
Voor dringende zaken kunt u ons overdag op werkdagen bereiken via de polikliniek Chirurgie: 033-8506070
(vraag naar de polikliniek Chirurgie en daarna naar de mammacareverpleegkundige).

Waar is de poli van de mammacareverpleegkundigen?
De mammapoli bevindt zich op de polikliniek Chirurgie van Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort.
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