MAMAPOLI

U heeft een afspraak bij de Franciscus
Borstkliniek, locatie:
 Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045PM Rotterdam
Balie 126, eerste verdieping
 Franciscus Vlietland
Vlietlandplein 2
3118JH Schiedam
Balie 121, eerste verdieping

Dag / datum / tijdstip
___________________

Inleiding

Wanneer iemand een verandering of een knobbeltje in de borst
voelt, gaat hij of zij hiermee naar de huisarts. Om duidelijkheid
te krijgen over de aard van de afwijking vindt de huisarts het
soms raadzaam om specialistisch onderzoek te vragen.
Ook kan het voorkomen dat bij het ‘Bevolkingsonderzoek op
Borstkanker’ een verandering in de borst wordt opgemerkt. Uw
huisarts wordt hierover geïnformeerd en verwijst u dan door
voor verder onderzoek. De mammapoli, onderdeel van de
Franciscus Borstkliniek, richt zich op deze groep patiënten.
Door een goede onderlinge samenwerking en afstemming van
verschillende betrokken specialisten, chirurg, radioloog en
patholoog op beide locaties is het in veel gevallen mogelijk om
na het eerste polikliniekbezoek een voorlopige uitslag en binnen
twee tot drie werkdagen de definitieve uitslag te geven.

Spreekuur

Uw huisarts meldt u aan bij de Franciscus Borstkliniek via
zorgdomein. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen
door een medewerker van de Borstkliniek om een afspraak in te
plannen. U kunt ook zelf een afspraak maken via
telefoonnummer 010 - 893 6010 met het zorgdomeinnummer
dat u van uw huisarts heeft doorgekregen. Uw afspraak wordt
schriftelijk bevestigd en u ontvangt een vragenlijst.
Het spreekuur in Franciscus Gasthuis, Rotterdam vindt
plaats op maandag-, woensdag-, donderdag en vrijdagochtend
op de polikliniek Chirurgie, balie 126 op de eerste verdieping.
En in Franciscus Vlietland, Schiedam op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag, route 1.21 op de eerste verdieping.
Een eerste bezoek aan de mammapoli kan langere tijd in beslag
nemen (ongeveer een dagdeel), dit is afhankelijk van de
onderzoeken die de behandelend arts aanvraagt.
Bij het tweede polikliniekbezoek, meestal 2 werkdagen later,
waarin u de uitslag van de mammografie en evt. aanvullend
röntgenonderzoek en weefselonderzoek krijgt van de
onderzoeken, streven wij ernaar dat u dezelfde arts krijgt als

bij het eerste bezoek. Onvoorziene omstandigheden
daargelaten.

Vragenlijst

Bij uw schriftelijke afspraakbevestiging heeft u een vragenlijst
ontvangen. Het is voor ons prettig als u dit formulier invult en
meebrengt bij uw eerste polikliniekbezoek.

Het onderzoek

De arts, physician assistent of verpleegkundig specialist voert
een lichamelijk onderzoek uit en bespreekt met u het de
vragenlijst. Naar aanleiding van het lichamelijk onderzoek en
uw klachten, vraagt de arts vervolgonderzoek aan.
Meestal is dit in de vorm van een mammografie, dit is een
röntgenfoto van de borsten. Daarnaast kan een echografie, het
afbeelden van de borsten met behulp van radiogolven, worden
gemaakt. Aan de hand van deze twee onderzoeken kan de
radioloog besluiten om verder onderzoek te doen. De arts haalt
met een kleine naald wat cellen tijdens een echo (cytologische
punctie) of met een wat grotere holle naald een pijpje weefsel
weg (histologisch biopt).
Aan het eind van het eerste polikliniekbezoek kan vaak al een
voorlopige uitslag van het onderzoek worden gegeven.

De uitslag

De definitieve uitslagen krijgt u tijdens het tweede
polikliniekbezoek. Dit is ongeveer twee tot drie werkdagen na
het eerste polikliniekbezoek. Aan de hand van de uitslagen
bespreekt de arts met u, indien nodig, het (voorlopige)
behandelplan. Soms kan het noodzakelijk zijn om de uitslagen
nog multidisciplinair te bespreken. Er volgt dan nog aansluitend
aan dit overleg een afspraak om dit advies met u te bespreken.

Kwaliteit

Het team van de Franciscus Borstkliniek staat garant voor
service en kwaliteit. Wanneer u ondanks onze inzet toch niet
helemaal tevreden bent, dan willen wij dat graag weten. Van
uw ervaringen kunnen wij leren hoe wij u nog beter van

dienst kunnen zijn. Als u op-, of aanmerkingen of vragen
heeft, neemt u dan alstublieft contact op met de Franciscus
Borstkliniek, via telefoonnummer (010) 8936010.

Bereikbaarheid

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft meerdere locaties. Alle
locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar
vervoer. Wij beschikken tevens over fietsenstallingen. Kijk voor
alle actuele informatie op: www.franciscus.nl/contact/route

Vragen

Mocht u vragen hebben na het lezen van deze folder, dan kunt
u contact opnemen met de Franciscus Borstkliniek, via
telefoonnummer 010 - 893 6010.
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