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Ontvangst en intake bij Borstkliniek. Foto van de borst (mammografie). Eventueel ook een 
echo en/of MRI-scan. Onderzoeksresultaten worden 
in het multidisciplinaire mammateam besproken.

Samen borstkanker te lijf
Wij staan en gaan voor
• Gastvrije zorg, snel toegankelijk en goed bereikbaar. 
• Persoonlijke aandacht en begeleiding: een casemanager (een gespecialiseerde 

mammacareverpleegkundige) als vast aanspreekpunt. 
• Expertise: ons team van ervaren professionals levert maatwerk voor uw onderzoek en behandeling. 
• Duidelijke uitleg en gezamenlijke (of: gedeelde) besluitvorming waarbij uw wens en keuze leidend is. 
• Een oncologisch én cosmetisch goed resultaat: bij voorkeur met directe reconstructie.

Behaalde doelstellingen

  Webinars voor patiënten.

  Verankering stappen/handvatten voor professionals voor werk gerelateerde hulpvragen  

  Realisatie uniform beleid Borstkliniek Oost Nederland en gynaecologie omtrent hormonale 
substitutie en andere interventies na preventieve eierstokverwijdering en (vroege) 
overgangsklachten 

  Realisatie informatievideo over DIEP reconstructie

  Realisatie dagbehandeling voor borstsparende behandelingen zonder plastische reconstructie 

  Start ontwikkeling aanbod AYA zorg (jongvolwassenen die tussen hun 18e en 35e diagnose 
kanker krijgen). Dit wordt verder uitgerold in 2021

Onze aanpak:

2020 

Gevolgen coronavirus*

Indien nodig wordt weefsel naar 
het laboratorium gestuurd.

Het behandeladvies van het 
multidisciplinaire mammateam wordt 
besproken met patiënt en naasten.

Na één of meerdere gesprekken met de 
medisch specialist kiest de patiënt de 
behandeling  die het beste bij hem/haar past.
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In 2020 zijn er landelijk ongeveer 2.300  
minder borstkankerdiagnoses gesteld ten  
opzichte van het gemiddelde van de jaren 

daarvoor (2017-2019). De daling wordt 
grotendeels verklaard dor het tijdelijk 

stopzetten van het bevolkingsonderzoek , 
maar ook doordat patiënten met klachten 

minder snel naar de huisarts gingen of 
minder snel werden doorverwezen 

naar het ziekenhuis

Onze cijfers 
en resultaten

1476 nieuwe patiënten in 2020 met een  
goedaardige afwijking in de borst

281 nieuwe patiënten in 2020 met 
borstkanker of een voorloperstadium van 

borstkanker (in 2020 landelijk 14% minder 
borstkankerdiagnoses. Bij Borstkliniek Oost 

Nederland 16% minder borstkankerdiagnoses)*

1,5% met achtergebleven weefsel  
(de norm is maximaal 15%)

Waardering inzet Keuze hulp(pilot) met een 
tevredenheid tussen 82% en 100% en een 

participatiegraad oplopend van 51% naar 61% 

Gestart met ontwikkeling van één oncologisch proces 
omtrent de mammazorg inclusief samenwerking/

vervlechten ondersteunende zorg binnen het 
oncologisch centrum/polikliniek oncologie

(Bronnen: NBCA en eigen cijfers)

1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker.

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort 

bij vrouwen.

De ziekte komt het meest voor bij vrouwen tussen 

de 50 en 70 jaar.

Bij 5 tot 10% van de borstkankerpatiënten is 

er sprake van erfelijke aanleg voor borstkanker.

(Bron: Nederlandse Kankerregistratie  

www.cijfersoverkanker.nl)

www.cijfersoverkanker.nl)

