Samen borstkanker te lijf
Onze aanpak:

Ontvangst en intake door de
mammacareverpleegkundige.

Foto van de borst (mammografie).
Eventueel ook een echo en/of MRI-scan.

1540 nieuwe patiënten in 2017 met een
goedaardige tumor in de borst.
435 nieuwe patiënten in 2017 met een
kwaadaardige tumor in de borst.
2% patienten met achtergebleven kankerweefsel
na borstsparende operatie invasief
mammacarcinoom (norm 15%) (bron: NBCA).
1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker.

Het aantal borstkanker diagnoses blijft stijgen,
naar schatting tot 20.000 in 2020.
Bij 20% van alle borstkankerpatiënten
komt borstkanker in de familie voor.

www.borstkliniekoostnederland.nl

• Persoonlijke aandacht: één mammacareverpleegkundige als vast aanspreekpunt voor de juiste aandacht.
• Expertise: Team van medische professionals vanuit verschillende deskundigheden voor de beste zorg.
• Patiëntenparticipatie of gedeelde besluitvorming: wij voldoen graag aan uw wensen bij de keuze van de
behandeling of operatie.
• Een oncologisch èn cosmetisch goed resultaat: bij voorkeur met directe reconstructie.

Indien nodig wordt weefsel naar
het laboratorium gestuurd.

Onze cijfers
en resultaten

In 2017 waren er ruim 17.500 diagnoses
(incl. in situ tumoren).

Wij staan en gaan voor:

94% patienten gaf aan altijd of meestal
een vast aanspreekpunt te hebben
(bron: monitor borstkanker/PREM).
98% patienten gaf aan dat wensen helemaal
of grotendeels zijn meegenomen
(bron: monitor borstkanker/PREM).

Onderzoeksresultaten en het
mammateam behandeladvies
worden op de polikliniek besproken.

2017
Behaalde doelstellingen

 Realisatie multidisciplinaire poli

waarbij verschillende medisch
specialisten fysiek spreekuur
houden op één locatie, waaronder
chirurg, radiotherapeut, internistoncoloog en klinisch geneticus.

 Realisatie multidisciplinaire
research bespreking.

 Officiële opening

Borstkliniek Oost-Nederland.

 Publicatie nieuwe website

www.borstkliniekoostnederland.nl

Bijna 100% zou dit ziekenhuis aanbevelen
(bron: monitor borstkanker/PREM).

 Live uitzending over borstkanker

8e Roze lintje behaald.



ZGT Hengelo > Route 0.6

Telefoonnummer: 088 708 5232

Nadat het advies met de patiënt is
besproken, beslist de patiënt zelf
over het behandelplan.

via ZGT TV.

Mail: mammapoli@zgt.nl

Patiënttevredenheid

9,2
86 respondenten
in 2017

Via het ‘vertel het
ons-formulier’
kunnen patiënten
vertellen hoe zij
onze zorg hebben
ervaren en kunnen
zij ons een cijfer
geven.

