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Uitnodiging informatieavond borstkanker 
Borstkliniek Oost-Nederland
Wij, het team van Borstkliniek Oost-Nederland nodigen u graag uit voor onze eerste informatieavond waarin we een aantal onderwerpen 

over borstkanker verder willen uitdiepen. Dit zijn onderwerpen waar wij veel vragen over krijgen van onze patiënten. Reden om daar 

samen met u verder op in te gaan. Deze informatie avond is de eerste van een carrousel welke een aantal keren per jaar plaats gaat 

vinden.

maandag 29 oktober 2018

ZGT locatie Hengelo, Albert Schweitzerzaal, Route 0.10

19.00 Inloop

19.30 Welkom

19.40  Het onderwerp Borstkanker en werkhervatting,  

door Bernadette Roekevis van Re-turn. 

Als u borstkanker heeft gehad, kan het re-integratietraject lang duren. Lichamelijke (en geestelijke) reacties op be stralingen 

en chemoimmunokuren en antihormonale behandeling verschillen per persoon en per behandeling. Het gebeurt daardoor 

regelmatig dat het re-integratietraject tussentijds bijgesteld wordt. Re-integratie is een ge zamenlijke taak van de patiënt en 

de werkgever. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen zijn wet- en regelgeving, communicatie met de 

werkgever en tips en tricks.

20.00 Beantwoorden van vragen

20.10  Het onderwerp Bewegen bij kanker,  

door Margreet Tinselboer en Nicole Brons, oncologie- en oedeem fysiotherapeuten ZGT. 

Voor, tijdens en na de behandeling van kanker is het voor elke patiënt erg belangrijk om in beweging te blijven. In elke fase 

kan de problematiek van de patiënt verschillend zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over vermoeidheid, conditieverlies of een 

bewegingsbeperking na een operatie en/ of bestraling. Hoe leer je als patiënt om te gaan met de steeds veranderende situatie? 

De oncologisch fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen en ook als coach dienen in het proces tot zo 

optimaal mogelijk functioneren. 

20.30 Beantwoorden van vragen

20.40  Voeding en kanker  

door Anke Kuipers en Gertruud van Loon diëtisten ZGT 

Gewichtstoename in het traject van de behandeling van borstkanker is een veel voorkomend ongewild probleem. Tips om 

gewichtstoename te voorkomen of om af te vallen worden besproken. Daarnaast worden de richtlijnen gezonde voeding 

besproken en wordt aandacht besteed aan het gebruik van vitamines en mineralen.

21.00 Beantwoorden van vragen

Wanneer

Locatie

Programma

We hopen op een informatieve maar ook gezellige interactieve avond samen met u en alle betrokkenen van het mammateam.

U kunt u opgeven voor deze informatieavond via: 

www.zgt.nl/informatie-borstkanker

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/onze-specialismen/borstkliniek-oost-nederland/informatieavond-borstkanker/

