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Ontvangst en intake door de 
mammacareverpleegkundige.

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

Samen borstkanker te lijf Wij staan en gaan voor:
•  Persoonlijke aandacht: één mammacareverpleegkundige als vast aanspreekpunt voor de juiste aandacht.

•  Expertise: Team van medische professionals vanuit verschillende deskundigheden voor de beste zorg.

•  Gedeelde besluitvorming: samen komen tot de juiste beslissing die zowel medisch verantwoord is maar ook 

past bij de wens van de patient.

•  Een oncologisch èn cosmetisch goed resultaat: bij voorkeur met directe reconstructie.

Behaalde doelstellingen

  Realisatie informatiecaroussel 
voor patiënten over late 
gevolgen, nazorg en gezonde 
leefstijl.

  Aanpassing zorgpad aan nieuwe 
richtlijn mammacarcinoom.

  Start werkgroep 24-uurs 
diagnostiek in te richten in het 
zorgpad.

  Realisatie spiegelgesprekken met 
als doel inzicht in de kwaliteit van 
zorg gezien vanuit de patiënt.

Onze aanpak:

2018



Goede nazorg

Indien nodig wordt weefsel naar 
het laboratorium gestuurd.

Onderzoeksresultaten en het 
mammateam behandeladvies 
worden op de polikliniek besproken.

Nadat het advies met de patiënt is 
besproken, beslist de patiënt zelf 
over het behandelplan.
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In 2018 was er vanuit de borstkliniek veel aandacht 
voor de (late) gevolgen die kunnen optreden na 

borstkanker. Tevens zijn we samen met de UT bezig 
hoe we patienten vitaler kunnen houden tijdens 

de behandeling. Studies met diverse eHealth 
applicaties zijn hiervoor gestart. Wij denken 
dat wanneer patiënten gestimuleerd kunnen 

worden gebruik te maken van hun eigen 
kracht en mogelijkheden tijdens het 
behandeltraject, ze ook minder last 

hebben van late gevolgen.

Onze cijfers 
en resultaten

1403 nieuwe patienten in 2018 met een 
goedaardige tumor in de borst (bron: ZGT)

335 nieuwe patiënten in 2018 met een 
kwaadaardige tumor in de borst (bron: NKR)

2% patienten met achtergebleven weefsel 
(norm 15%) (bron: NBCA)

96% gaf aan altijd of meestal een vast 
aanspreekpunt te hebben (bron: PREM) 

98% gaf aan dat wensen helemaal of 
grotendeels zijn meegenomen (bron: PREM) 

bijna 100% zou dit ziekenhuis 
aanbevelen (bron: PREM) 

99% gaf aan altijd te weten bij wie men 
terecht kon met vragen (bron: PREM)

93% gaf aan altijd of meestal geïnformeerd 
te zijn over de gevolgen van de 

operatie (bron: PREM)

9e roze lintje behaald

Wetenschap
Vroege introductie van nieuwe 

behandelmogelijkheden door deelname 
aan diverse studies.

1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker.

In 2018 waren er ruim 17.332 diagnoses  

(incl. in situ tumoren).

Het aantal borstkanker diagnoses 

blijft stijgen, naar schatting tot 

20.000 in 2020.

Bij 20% van alle 

borstkankerpatiënten  

komt borstkanker in de 

familie voor.


