Chirurgie

Verpleegkundig consulent Mammacare

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Als u te horen krijgt dat u borstkanker hebt of een voorstadium daarvan,
komt er veel op u en de mensen in uw omgeving af. Het is dan prettig om een
vast aanspreekpunt te hebben. Dit noemen we ook wel een casemanager.
Daarvoor kunt u terecht bij de verpleegkundig consulent Mammacare. Dit is
een gespecialiseerd verpleegkundige voor de begeleiding van mensen met
borstkanker.

Verpleegkundig consulent Mammacare

De consulent werkt nauw samen met uw behandelend arts en eventueel
andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis en is daardoor goed op
de hoogte van uw situatie.
De consulent ondersteunt u na de diagnose en tijdens en na de behandeling,
bijvoorbeeld door:
• De informatie die de arts of verpleegkundig specialist heeft gegeven, te
verduidelijken en/of aan te vullen.
• Informatie te geven over de behandeling en de mogelijke gevolgen 		
daarvan.
• Informatie te geven over patiëntenverenigingen en hun activiteiten.
• Te verwijzen naar andere zorgverleners, als dat nodig is.
U kunt alles wat met uw ziekte of behandeling te maken heeft met de
consulent bespreken. Ook uw naasten kunnen bij vragen en voor advies bij de
consulent terecht. Uw persoonlijke en medische informatie wordt alleen met
uw naasten gedeeld als u daarvoor toestemming geeft.

Afspraak

Na de diagnose maar voordat de behandeling begint, hebt u de eerste
afspraak met de consulent. Deze afspraak wordt op de polikliniek Chirurgie
voor u gemaakt.
Voorbereiding
Ter voorbereiding op het gesprek, kan er informatie over uw ziekte en
mogelijke behandeling voor u worden klaargezet in het zorgportaal
MijnAntonius. U krijgt daarover dan een e-mail.
Ga voor het bekijken van de informatie naar www.mijnantonius.nl/login en
log in met uw DigiD-gegevens.
Is het voor u niet mogelijk om de informatie digitaal te bekijken? Dan krijgt u
de informatie tijdens uw afspraak met de consulent.

Contact

Hebt u vragen? De verpleegkundig consulent Mammacare beantwoordt
ze graag. U en/of uw naasten kunnen tussen de afspraken door ook altijd
contact opnemen.
De verpleegkundig consulenten Mammacare zijn:
• Karin Hempenius
• Sanne Pelsma
• Carin de Wolff
Bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 9:30 en van 13:00 tot 13:30 uur.
T: 0515 - 48 83 70.
Buiten deze tijden kunt de voicemail inspreken met uw naam en
geboortedatum. De consulent belt u dan binnen 24 tot 48 uur uur terug.
De consulenten zijn ook per e-mail bereikbaar:
E: mammacare-info@antonius-sneek.nl
Bij dringende zaken
• Tijdens kantoortijden belt u de polikliniek Chirurgie.
Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 16:00 uur.
T: 0515 - 48 89 81.
• Buiten kantoortijden belt u de spoedeisende hulp (SEH).
T: 0515 - 48 81 05.
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Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1, Sneek
T 0515 - 48 88 88

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, Sneek
T 0515 - 46 11 00

Urkerweg 4, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Urkerweg 1, Emmeloord
T 0527 - 48 87 77
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