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Inleiding
Ons behandelteam voor borstkanker bestaat uit artsen en
verpleegkundigen uit de ziekenhuizen van het
samenwerkingsverband Samen+ die allemaal gespecialiseerd
zijn in de behandeling van borstkanker. Het gezamenlijke
team heeft hierdoor meer kennis, meer ervaring en meer
behandelmogelijkheden. U bent bij ons behandelteam dan
ook in goede handen.

Mammacareverpleegkundige (casemanager)
Om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw behandeltraject,
krijgt u een 'casemanager' toegewezen. U en uw naasten kunnen
bij de casemanager terecht met vragen. Dit kunnen vragen zijn
over praktische zaken en over de behandeling(en). De
casemanager coördineert uw behandeltraject.

Lonneke

Miranda van

Alice van der

Greup

Veen

Meij

Contactinformatie casemanager
De casemanager is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 15.30 uur op (071) 582 84 97 of e-mail:
mammacare@alrijne.nl. De secretaresse van de
mammapolikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 09:30 tot 16:30 op (071) 582 89 87.
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Contactinformatie buiten kantooruren
Ook buiten kantooruren kunt u bij vragen of problemen, indien u
chemotherapie ontvangt, contact opnemen met de het
telefoonnummer van de verpleegkundig consulenten oncologie,
bereikbaar via telefoonnummer 071 58 28 535. Buiten
kantooruren kunt u bij acute vragen of problemen in de eerste 48
uur na een operatieve ingreep, contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp (SEH), bereikbaar via telefoonnummer 071
582 8905. Daarbij verzoeken we u te vermelden dat u onder
behandeling bent op de mammapolikliniek en uw
patiëntnummer bij de hand te houden.

Mammachirurg
Chirurg die gespecialiseerd is in de operatieve behandeling van
patiënten met borstkanker.

A. van Beurden

W. van Gijn

C.C. van der Pol A.M.T.J. Raben

E. Linthorst

A.M.
Zeillemaker
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P.A. Neijenhuis

Physician Assistent

Verpleegkundig
specialist

Mammachirurgie

Mammachirurgie

J. de Bes

A. Does

Radiotherapeut
Behandelt patiënten met kanker door middel van bestralingen
die kwaadaardige cellen vernietigen. Alle
bestralingsbehandelingen vinden plaats in het LUMC. U zal
begeleid worden door een van de radiotherapeuten of een artsin-opleiding tot radiotherapeut.
Zie hier informatie over de radiotherapeuten van het LUMC:
www.lumc.nl/org/radiotherapie/over-ons/ons-team/
Mw Drs. E.J.F. van Reij, is de contactpersoon
namens de radiotherapeuten LUMC voor de
borstkankerzorg Samen+ Alrijne.

E.J.F. van Reij

Behandelteam Borstkanker AZ (Samen+)· 5

Internist-oncoloog
Behandelt patiënten met kanker door middel van medicijnen
(o.a. chemotherapie/ doelgerichte therapie) en geeft medische
begeleiding.

E. Batman

E.V. Planken

F.A.J. Toonen

L.E.A.M.M.
Spierings

Verpleegkundig specialist Oncologie
Ondersteunt de internist-oncoloog bij de behandeling van de
patiënten met kanker. Zij geeft begeleiding aan de patiënten en
controleert de patiënten bij de behandeling met medicijnen (o.a.
chemotherapie/ doelgerichte therapie).

N. Bennink

Oncologieverpleegkundigen
Zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met kanker
waarbij sprake is van complexe zorgtrajecten inclusief
behandeling door middel van medicijnen (o.a. chemotherapie).
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P. van der Kroon M. van der Hulst

W. Kapteijn

A.M.A. de Vos

Researchverpleegkundige
Alrijne doet mee aan verschillende studies. Als
reseachverpleegkundige coördineert Esther
van Staveren de studies en is het eerste
aanspreekpunt voor patienten voor vragen
over studies. Zij is op maandag, dinsdag en
donderdag bereikbaar op 071-5829114.
E.R. van Staveren

Plastisch chirurg
Voert operaties uit die gericht zijn op het herstel van vorm en
functie van lichaamsdelen, waaronder borstreconstructies
volgend op een borstkankeroperatie.

D.G. van den
Broecke

L.U.M. Corion M.J.L. Berkhout

Behandelteam Borstkanker AZ (Samen+)· 7

Verpleegkundig consulent
Ondersteunen de internist-oncoloog bij de behandeling van de
patiënten met kanker. Zij geven begeleiding aan de patiënten en
voorlichting over medicijnen (o.a. chemotherapie/ doelgerichte
therapie). Wanneer er sprake is van uitgezaaide ziekte, zullen de
verpleegkundig consulenten oncologie de rol van casemanager
overnemen van de Mammacare verpleegkundigen.

Plastische chirurgie

J.A. Eskes

Radioloog
Beoordeelt medische foto´s, zoals de röntgenfoto van de borsten
(mammografie) en echografie om vast te stellen of een
lichaamsdeel of orgaan ziek of gezond is.

J. Bisselink

I. Dennert

M. Feenstra
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M. Pijpers

L. Wijers

H.M. Schuttevaer R.H.M. Smithuis

Nucleair geneeskundige
Onderzoekt patiënten met behulp van radioactieve stoffen om
op medische foto´s vast te kunnen stellen of een lichaamsdeel of
orgaan ziek of gezond is.

S.M. de Boer

R.E.L.
Hezemans

L.M. Pereira
Arias

F. Smit

Patholoog
Onderzoekt het afgenomen weefsel of de afgenomen cellen
onder de microscoop, om vast te stellen of het materiaal goed- of
kwaadaardig is.

M. de Gast

J.F. Graadt van

W.C.E. den

Roggen

Hartog
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Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis werken intensief
samen binnen Samen+. Door kennis en ervaring te bundelen, zijn wij
in staat de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten met kanker nog
verder te verbeteren. Wij bieden de beste oncologische zorg, in de
veilige setting van het ziekenhuis, dichtbij in de eigen regio.
Alrijne Ziekenhuis
www.alrijne.nl/kanker

Groene Hart Ziekenhuis
www.ghz.nl/kanker

Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
Tel: 071 517 81 78

Gouda
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
Tel: 0182 50 50 50

Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
Tel: 071 582 82 82

Regiolocaties

Alphen a/d Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen a/d Rijn
Tel: 0172 46 74 67
Regiolocaties
Woonservicecentrum
SassemBourg
Jan van Brabantweg 33
2171 HC Sassenheim
Tel: 071 517 87 51

Zuidplas
Doortocht 40
2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel: 0180 33 16 99
Schoonhoven
Oranjeplaats 21 G
2871 TL Schoonhoven
Tel: 0182 50 50 87
Bodegraven
Willem de Zwijgerstraat 9
2411 VT Bodegraven
Tel: 0182 50 52 40

Medisch Centrum De Coepel
Randweg 47
2225 PJ Katwijk
Tel: 071 517 83 54
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