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Verpleegkundig specialist 

Wat is een verpleegkundig specialist?
Een verpleegkundig specialist is een academisch geschoold specialistisch 
verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorgverlening aan een geselecteerde 
groep patiënten. De verpleegkundig specialist heeft zowel medische als verpleegkundige 
kennis en is in staat om besluiten te nemen op het gebied van diagnose en behandeling. 

Wat kunt u van een verpleegkundig specialist verwachten?
De verpleegkundig specialist brengt uw klachten in kaart, verricht lichamelijk onderzoek, 
regelt de onderzoeken die u nodig heeft en vertelt u de uitslag. Dit alles vindt plaats 
volgens vaste richtlijnen die zijn opgesteld door het mammateam. De verpleegkundig 
specialist vormt samen met de mammachirurg, mammacare verpleegkundige, radioloog, 
patholoog, internist oncoloog, radiotherapeut en plastisch chirurg uw behandelteam. 
In dit behandelteam wordt nauw samengewerkt. Hierdoor worden behandeling en 
informatie zorgvuldig op elkaar wordt afgestemd conform geldende nationale en 
internationale richtlijnen. 

De verpleegkundig specialist met het aandachtsgebied oncologie, mammacare en 
melanoomzorg heeft een eigen poliklinisch spreekuur.

Waar vindt u de verpleegkundig specialist met aandachtsgebied oncologie, 
mammacare en melanoom.
U vindt de verpleegkundig specialist op de polikliniek Chirurgie van Gelre ziekenhuizen 
Apeldoorn en Zutphen.
U kunt zich melden in Apeldoorn bij de centrale aanmeldbalie van de polikliniek 
Chirurgie en in Zutphen in de centrale hal via de aanmeldzuil met uw indentiteitsbewijs. 

Verpleegkundig specialist met aandachtgebied oncologie, mammacare en 
melanoomzorg: 
• Celine Zoetbrood

Bereikbaarheid
Heeft u vragen?
Dan kunt u telefonisch contact opnemen:
• Apeldoorn: maandag t/m vrijdag  8.30 - 15.00 uur 

met de zorgpadplanner  tel: 055 – 844 6716 of via de beterdichtbij app (indien 
aangemaakt)
of het secretariaat van de poli chirurgie, tel: 055 – 581 8120

• Zutphen: maandag t/m vrijdag 8.30 - 16:00 uur, tel: 0575 –  592 818 
of met de mammacare verpleegkundige (ma, wo en do), tel: 0575 – 592 960


