Inloopochtend voor
borstkankerpatienten

borstkankervereniging nederland

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair
Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor
is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de
zorg verder kunnen verbeteren.

In HMC Antoniushove vindt eens per maand een inloopochtend
plaats die georganiseerd wordt door de Borstkankervereniging
Nederland (BVN). De inloopochtend is voor patiënten die
behandeld zijn of behandeld worden voor borstkanker.

Doel
Het doel van de inloopochtend is het uitwisselen van ervaringen met
lotgenoten. Wij hebben ervaren dat patiënten deze bijeenkomsten zeer
waardevol en zinvol vinden. U bepaalt zelf waarover u met anderen van
gedachten wilt wisselen en met wie u dit wilt doen. U heeft geen afspraak
nodig om te komen.

Begeleidingsgroep
Tijdens de inloopochtend zijn leden van de begeleidingsgroep van
de Borstkankervereniging Nederland aanwezig. Zij hebben allemaal
borstkanker gehad en weten dus uit ervaring hoe hard deze ziekte kan
aankomen en wat er op u afkomt.
Een verpleegkundig specialist van de Mammapolikliniek is altijd aanwezig
om eventuele vragen te beantwoorden.

Tijd en locatie
De inloopochtend is elke tweede woensdagochtend van de maand van
09.30 uur tot 11.30 uur (in de maanden juli en augustus niet).
De inloopochtend vindt plaats in HMC Antoniushove te Leidschendam.
Het adres: Burgemeester Banninglaan 1, 2262 AK Leidschendam.
Kijk voor actuele informatie en een routebeschrijving op de website van
HMC (Haaglanden Medisch Centrum): www.haaglandenmc.nl.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig
specialist. De contactgegevens:
• Tel.: 088 979 47 80
• e-mail: vragen@mammapoli.nu
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