Coördinator mammacare
Wat doet een coördinator mammacare?
Een coördinator mammacare zorgt dat de organisatie van de zorg zoveel mogelijk op uw
situatie wordt afgestemd. Zij bewaakt dat u de juiste zorgverlener op het juiste moment
ziet. De coördinator is grotendeels achter de schermen voor u aan het werk om al uw
afspraken voor de behandeling van de borstkanker goed in te plannen.
De jaarlijkse controle afspraken bij de mammacare verpleegkundige (gespecialiseerd
verpleegkundige oncologie/mammacare) of specialist (oncologisch chirurg of
verpleegkundig specialist) worden door de coordinator gepland. We streven erna de
afspraak te combineren met een eventuele afspraak op de rontgen afdeling, helaas lukt
dit niet altijd. Dan zal de afspraak binnen een week zijn na de afspraak op de rontgen
afdeling.

Wanneer kunt u terecht bij de coördinator mammacare?
Tijdens uw behandeling maar ook lange tijd daarna, kunt u contact opnemen met de
coördinator mammacare. U kunt terecht met vragen, opmerkingen, klachten en
onduidelijkheden over de organisatie van uw behandeling. Bijvoorbeeld: U wacht op een
oproep voor een behandeling en vraagt zich af hoe lang dit nog duurt.
Tevens kunt u hen benaderen voor een afspraak al dan niet telefonisch met de
gespecialiseerd verpleegkundige of specialist.

Wat doet de coördinator mammacare niet?
De coördinator mammacare heeft geen zorginhoudelijke taak bij uw behandeling. Die is
voorbehouden aan uw behandelend arts, de verpleegkundig specialist en de mammacare
verpleegkundige en andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Bereikbaarheid
De coördinatoren mammacare werken vanuit Gelre Apeldoorn. Dit zijn:
 Astrid Berghuis
 Jacqueline Bleijenberg
Voor vragen en het maken van een afspraak:
 maandag t/m vrijdag: 10.00 – 12:30 uur
 tel: 055 – 844 67 16
 E-mail: TWC-mamma@gelre.nl

Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Informatie over e-mailen
Noteer bij e-mails die u stuurt uw patiëntnummer of geboortedatum en geboortenaam.
We willen u er op wijzen dat gegevens die per e-mail worden uitgewisseld niet via een
beveiligd systeem gaan.
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