E
Controleschema na borstoperatie, radio-,
chemo- en hormoontherapie
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Tijdens alle controles wordt u lichamelijk onderzocht. Ook worden er vragen
gesteld over uw psychosociaal welbevinden.
*Daarnaast krijgt u 1x per jaar een mammografie
Uw hoofdbehandelaar is de internist-oncoloog.
Alleen tijdens de bestralingsperiode en 6 weken daarna is de radiotherapeut
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uw hoofdbehandelaar.

Controle
De controleafspraken voor de chirurgie vinden plaats bij de verpleegkundig specialist chirurgie. Afhankelijk op welke locatie u wordt behandeld,
maakt u hiervoor zelf een afspraak via de borstkliniek Alkmaar of Den
Helder. De contactgegevens van de borstkliniek vindt u in hoofdstuk 3
van de behandelwijzer.

ʔ

Uw vragen

Bestraling

Bestralen vindt altijd plaats op locatie Alkmaar. Heeft u vragen over en/of
problemen met de bestraling, neem dan altijd contact op met uw radiotherapeut
van locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 4000.

Hormoon- en/of chemotherapie
Locatie Alkmaar
Vindt uw behandeling plaats op locatie Alkmaar? Neem dan voor vragen over
en/of problemen met de hormoon- en/of chemotherapie contact op met:
• mw. S. de Bie, verpleegkundig specialist oncologie,
e-mailadres: s.m.de.bie@nwz.nl
• mw. M. Stroomer, verpleegkundig specialist oncologie,
e-mailadres: mgm.stroomer@nwz.nl
• mw. L. Kaag, verpleegkundig specialist oncologie,
e-mailadres: l.kaag@nwz.nl
• uw internist-oncoloog
Deze zorgverleners zijn op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur telefonisch bereikbaar via het nummer 072 - 548 3326.
Locatie Den Helder
Vindt uw behandeling plaats op locatie Den Helder? Neemt dan voor vragen
over en/of problemen met de hormoon- en/of chemotherapie contact op met de
verpleegkundig specialist oncologie:

• mw. E. Beer, mailadres: ellen.beer@nwz.nl
• mw. S. Westerlaken Moree, mailadres: sandra.moree@nwz.nl
Deze verpleegkundige specialist is op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur
telefonisch te bereiken via de borstkliniek.

