
 

 

Borstreconstructie bij 

borstkanker 
- 

Alle mogelijkheden op een rij,  

wat kiest u? 
 

De avond is voor mensen die met borstkanker te maken 

hebben (gehad) en belangstellenden. 

 

Wanneer en waar: 

dinsdag 24 oktober 2017, van 19.00 – 20.45 uur (zaal 

open vanaf 18.30 uur) 

Spaarne Gasthuis Haarlem zuid, Amfitheater, 

Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem 

 

Aanmelden verplicht: 

via www.spaarnegasthuis.nl/agenda of  

telefonisch bij de afdeling patiëntenvoorlichting: (023) 

224 1060 of (023) 224 2060 

 

http://www.spaarnegasthuis.nl/agenda


 

 

Programma: 

 Het onderwerp ‘Operaties als het om borstkanker 

gaat’ wordt gegeven door een oncologisch chirurg 

van het Spaarne Gasthuis. 

 

 Menno Huikeshoven, plastisch chirurg Spaarne 

Gasthuis, geeft uitleg over de verschillende 

mogelijkheden van een borstreconstructie bij 

borstkanker. 

 

 Na de lezingen is er voldoende ruimte om uw vragen 

te stellen aan de plastisch chirurg, oncologisch 

chirurg, mammacareverpleegkundige en 

ervaringsdeskundigen. 

 

Binnen het Spaarne Gasthuis is een multidisciplinair 

team voor mensen die met borstkanker te maken 

hebben. Dankzij de ruime expertise van de plastisch 

chirurgen blijkt het Spaarne Gasthuis ruim boven het 

landelijk gemiddelde borstreconstructies uit te voeren. 

De avond is georganiseerd in samenwerking met de 

Borstkankervereniging Nederland en de inloophuizen in 

de regio (Inloophuis Kennermerland en Adamas 

Inloophuis). 
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