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Het belang van goede nazorg



Binnenkort ondergaat u een borstoperatie in het Zuyderland
Ziekenhuis of het MUMC +. 
Alle informatie over de operatie en het verloop van de behandeling ontvangt u van
uw behandelend arts en van de Mammacare verpleegkundige. Na deze ingrijpende
gebeurtenis is goede nazorg aan huis zeer noodzakelijk. Wij werken daarom nauw
samen met het Zuyderland Ziekenhuis en het MUMC +.
 
Wat houdt nazorg aan huis in?
Wanneer u nazorg nodig heeft, kunt u rekenen op de hulp van deskundige en
ervaren wijkverpleegkundigen van het Mammacare-team van Meander Thuiszorg. 
Zij kunnen u helpen met:   

• De verzorging en observatie van de wond

• Het signaleren van mogelijke complicaties

• Het controleren en verwijderen van de drain

• Psychosociale ondersteuning

• Het geven van praktische adviezen en voorlichting (bijvoorbeeld op het gebied
van speciaalzaken lingerie en protheses, pruiken, maar ook
lotgenotencontact)

• Het doorverwijzen naar specialisme en behandelaar

• Het aanvragen van toestemming van uw gemeente (WMO loket) voor
huishoudelijke verzorging (indien noodzakelijk in uw situatie). 

 
Hoe kan ik nazorg regelen?  
Als u in aanmerking wilt komen voor nazorg, bespreek dit dan met de
Mammacare-verpleegkundige/Afdelingsverpleegkundige van het Borstcentrum.
Zij regelt vervolgens de afspraken met het ontslagbureau van het ziekenhuis.    
 
Gang van zaken
Wanneer de aanmelding bij het Mammacare-team is gedaan, wordt u gebeld om
een intake gesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over het
Mammacare-team en zullen we al wat administratieve zaken regelen. Tevens
ontvangt u van ons het telefoonnummer waar wij 24 uur per dag bereikbaar zijn.
Indien de intake door omstandigheden niet gepland kan worden vóór uw operatie,
zal deze op een later moment plaatsvinden. Als u het ziekenhuis verlaat, wordt met
u overlegd of u diezelfde dag nog zorg nodig hebt. De verpleegkundige gaat u
daarna voorlopig dagelijks bezoeken.
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De zorg vindt plaats gedurende de dag. In overleg met u wordt bepaald wanneer en
hoe vaak deze zorg gaat plaatsvinden. De dag na verwijdering van de drain, volgt er
nog een controlemoment. Daarna worden in overleg met u de verdere bezoeken
gepland. Als u geen drain heeft bij ontslag uit het ziekenhuis, worden de bezoeken
van begin af aan in overleg met u gepland.
Indien nodig houden de Mammacare-verpleegkundige en de wijkverpleegkundige
contact met elkaar over uw herstel. Ons Mammacare-team van Meander bestaat uit
9 Mammacare verpleegkundigen, die u persoonlijke zorg op maat bieden en 24 uurs
bereikbaarheid garanderen, via T 045 211 49 63.   

 
Samenwerking  
Als Mammacare-team werken we nauw samen. Zo hebben we tijdens onze
bezoeken eventueel contact met huisartsen en
schakelen daar waar nodig is in overleg met
behandeld arts en klant fysiotherapie,
ergotherapie, maatschappelijk werk of een
psychologe in. Bij specialistische vragen op het
gebied van wondzorg, hebben we nauw contact
met Bbeterzorg en leveren wij deze zorg vaak
samen. We staan in nauw contact met de
Mamma Verpleegkundigen van de Mammapoli
van MUMC en het Borstcentrum van het
Zuyderland Ziekenhuis. En, indien nodig, met de
poli plastische chirurgie van beide ziekenhuizen.
Vanuit beide ziekenhuizen worden we jaarlijks
geïnformeerd over de nieuwe studies en krijgen we scholing aangeboden. 
 
Kosten
Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt, uw eigen risico in aanmerking nemend, de
indicatie voor de wond met drainzorg aan huis. De kosten van de verbandmiddelen
komen echter niet voor vergoeding in aanmerking. Bij Meander Thuiszorg kunt u
daarom tegen een klein bedrag gebruik maken van het wondzorgpakket dat de
verpleegkundige voor u meeneemt.  
 
Brede ondersteuning bij alle borstklachten
Het Mammacare-team biedt alle zorg rondom het borstgebied. Denk ook aan
ondersteuning bij een borstabces, of bij plastische chirurgie zoals bijvoorbeeld een
borstvergroting of - verkleining en reconstructies.
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg
Minckelersstraat 2

6372 PP  Landgraaf

 

t    0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)

e  klantenservice@mgzl.nl

i   www.meandergroep.com
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Onderdeel van: 

Het Mammacare team is 24/7
bereikbaar via telefoonnummer
 

T 045 211 49 63
 

Informatie
Voor overige informatie over de

wijkverpleging van Meander Thuiszorg kunt u

contact opnemen met de Klantenservice,

bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00

en voor dringende zaken 24/7 bereikbaar via

T 0900 699 0 699.        
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