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“Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe beter. Het vergroot de behandelmogelijkheden en daarmee de kans
op genezing.” Dat zegt chirurg Jos Merkus van het Mammateam in het HagaZiekenhuis. Patiënten met borst
kanker of een ander borstprobleem worden in de gespecialiseerde Mammapoli van adequate zorg voorzien.

C

hirurg-oncoloog Jos Merkus en
medisch assistent Jolanda Fris zijn
de vormgevers van de Mammapoli
(mamma is Latijn voor borst, red.)
in het HagaZiekenhuis.
Jos: “Patiënten met een knobbel in
hun borst of een afwijking op de
borstfoto van het bevolkingsonderzoek komen op onze Mammapoli voor verder
onderzoek. We werken met een ervaren medisch
team aan de diagnose en behandeling van borstproblemen. Dat team bestaat uit specialisten van
de afdelingen chirurgie, radiologie, medische
oncologie, radiotherapie, pathologie en plastische
chirurgie. Daarnaast maken gespecialiseerde
medisch assistenten en Mammacare-verpleegkundigen het team compleet. Daarmee leveren
we borstkankerzorg onder één dak en voorzien
we onze patiënten snel en adequaat van zorg.”

Diagnose snel inzichtelijk
Jolanda: “Een bezoek aan de Mammapoli kan
voor een patiënt beangstigend zijn. Tenslotte
kun je een bedreigende diagnose te horen krijgen. Dan wil je graag zo goed en zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Het ervaren
Mammapoli-team biedt je dan een veilige omgeving waar je in goede handen bent. Een telefonisch contact met de Mammacare-verpleegkundige een dag voor het bezoek geeft alvast
informatie over de onderzoeken op de Mammapoli. Veelal leiden de onderzoeken binnen een
dag tot een diagnose en behandelplan. Gelukkig zijn er ook veel goedaardige verklaringen
van een borstprobleem en gaat een patiënt weer
opgelucht naar huis.”

Er is er dan altijd ruimte voor de wensen van de
patiënt. Daar hechten wij erg veel waarde aan.
Zorg op maat is voor ons het uitgangspunt.”
Patiënten krijgen tijdens de behandeling ook
een inlogcode voor onze Mammapolithuiswebsite. Hier geven behandelaars uitleg over
verschillende aspecten van de behandeling in
korte video-opnames. Jolanda: “Vrijwel alle
patiënten worden binnen drie weken na de
diagnose borstkanker geopereerd. Gelukkig
kan dat vaak met een borstsparende behandeling. Een week na operatie bespreekt het Mammateam de uitslagen en bepaalt dan de beste
vervolgbehandeling.

Onderscheiding Mammateam
Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft
het Mammateam van het HagaZiekenhuis in
september 2011 een onderscheiding gegeven
voor de hoge kwaliteit van de borstkankerzorg.
Daarnaast heeft het Mammateam van zorgverzekeraar Menzis het ‘Topzorgpredicaat’ toege-

kend gekregen. Alleen ziekenhuizen die voldoen
aan strenge eisen op het gebied van korte
wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie krijgen deze eretitel.
De Mammapoli van het HagaZiekenhuis is constant bezig met verbetering van de zorg. Jos:
“Zo beschikken we over de modernste onderzoeken voor de borstkankerbehandeling, zoals
een speciale MRI-scan voor de borst en een
PET-CT- scan. Ook zijn we heel gelukkig met
de expertise van de plastisch chirurgen in het
Mammateam op het gebied van borstreconstructie met eigen buikvet en buikhuid, de DIEPlap reconstructie.”
Jolanda: “Wij zijn trots op wat we met het
team van de Mammapoli hebben bereikt. De
kracht van onze poli is dat patiënten zich hier
veilig voelen en dat we adequate zorg op
maat leveren.”
www.hagamammapoli.nl
www.hagaziekenhuis.nl

Behandeling binnen drie weken
Chirurg-oncoloog Jos Merkus en medisch assistent Jolanda Fris zijn de vormgevers
van de Mammapoli. Jolanda draagt de Pink Ribbon-sjaal, op de scanner zit een
geluksarmband van Pink Ribbon, de stichting die aandacht vraagt voor borstkanker
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Jos: “Als we geen goed bericht hebben voor de
patiënt, dan volgt er altijd een tweede gesprek
enkele dagen later. Dan is de eerste schrik over
en komen er vragen over de behandeling. Het
behandelplan wordt nog eens doorgesproken.

Borstkankerzorg in het HagaZiekenhuis
is teamwork. Een compleet team van
deskundigen stelt de diagnose en bereidt
de best mogelijke behandeling voor
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