
Wat is de reden dat u verwezen bent?

Hoe lang heeft u al klachten?  

Heeft u uitvloed uit de tepel gemerkt?  

Heeft u zelf een knobbeltje gevoeld?    nee        ja

S.v.p. in de tekening de plaats hiervan aangeven

Heeft u vroeger borstontsteking (mastitis) gehad?    nee        ja

Heeft u in het verleden borstoperatie(s) gehad?    nee        ja

Zo ja, welke operaties en wanneer 

 

 

 

Gebruikt u hormonen?    nee        ja

Zo ja, welke? 

Sociaal

Wat is uw beroep? 

Wat is uw burgerlijke staat?     ongehuwd      gehuwd     samenwonend 

    gescheiden     partner overleden

Heeft u kinderen?    nee        ja

Zo ja, wat is (zijn) de leeftijd(en) 

 

Familie

Komt in de familie borstkanker voor?    nee        ja

Zo ja, bij wie en op/vanaf welke leeftijd 

Komt in de familie eierstok(ovarium)kanker voor?     nee        ja

Zo ja, bij wie en op welke leeftijd 

Komt in de familie prostaatkanker voor?     nee        ja

Zo ja, bij wie en op welke leeftijd 

Bent u onder behandeling van medische specialisten?    nee        ja

Zoja, bij wie, sinds wanneer en waarvoor? 

Vragenformulier voor mannen die naar 
de mammapolikliniek worden verwezen

Naam : 

Geboortedatum: 

Datum afspraak mammapoli: 
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Voorgeschiedenis

Heeft u eerder operaties gehad?    nee        ja

 Zo ja, welke operaties en wanneer? 

Zijn er ook complicaties geweest?    nee        ja

Zo ja, welke? 

Heeft u wel eens een bloedingsprobleem gehad?    nee        ja

Zoja, welke? 

Allergie

Bent u overgevoelig (allergisch) voor jodium, geneesmiddelen en/of pleisters?    nee        ja

Zo ja, waarvoor? Waaruit is de allergie gebleken? 

Medicatie

Gebruikt u momenteel:    Acenocoumarol    Marcoumar

    Sintrom mitis    Ascal

Gebruikt u verder nog medicijnen?    nee        ja

Zo ja, welke, waarvoor en door wie voorgeschreven? 

Welke andere zaken vindt u van belang om te vermelden?

Eventuele vragen die u wilt stellen, kunt u hieronder opschrijven.

Wilt u dit formulier s.v.p. ingevuld inleveren bij de secretaresse van de chirurgen als u zich meldt voor de eerste afspraak op de mammapoli?

Secretariaat mamma poli, ZGT ziekenhuislocatie Hengelo telefoonnummer 088 708 52 44


