Ziekenhuis + initiatief

Waar
Instagram

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Instagram take-over.

Facebook
Website

Alexander Monro Ziekenhuis
Maak kennis met de virtuele reconstructie consulent.

Facebook

Borstkankervereniging Nederland (BVN)
Kijk om 19.30 live mee op Facebook waar René van der Hulst samen met patiënten vertelt over het
reconstructieproces en jullie vragen beantwoord. Neem ook alvast een kijkje op de website van BVN waar 25
vrouwen vertellen over hun ervaringsverhalen.
Maastricht UMC+
Middels drie gesprekken tussen patiënt, plastisch chirurg en oncologisch chirurg worden de persoonlijke ervaringen
van patiënten in het reconstructieproces belicht.

Facebook
(live-event om 19:30)
Website
(ervaringsverhalen)
Website
Facebook
Over de behandeling

Máxima Medisch Centrum
Lin van Son, dermatograaf in het MMC, legt uit hoe het plaatsen van een tepelhof tatoeage te werk gaat.
OLVG
Kijk mee via Instagram waar Annekatrien van de Kar van het OLVG samen met haar collega jullie vragen zullen
beantwoorden omtrent borstoperaties.

Verhaal van Lin van
Son
Instagram
Interactieve lezing
(11:00-12:00 en
15:00-16:00)

Radboud UMC
Neem een kijkje bij een lezing gegeven door een van de plastisch chirurgen van het Radboud UMC, bekijk de vlogs
van oud-patiënten of blader door het digitale fotoalbum gevuld met verhalen van (oud-)patiënten.

Vlogs oud-patiënten
Informatiefilm
Digitaal album

St. Anna Ziekenhuis
Om 20.00 uur staat het oncologisch team van het St. Anna ziekenhuis klaar om via een live spreekuur jullie vragen te
beantwoorden. Meld je wel eerst aan. Bekijk ook de video waarin Esther Mesters met een patiënt haar interviewt
over haar borstreconstructie.

Live spreekuur (20:00)
Interview
Website

VieCuri Medisch Centrum
Bekijk een korte film met animatie waarin de artsen van het VieCuri Medisch Centrum uitleggen hoe het
reconstructieproces voor veel patiënten verloopt en welke mogelijkheden er zijn.

Facebook
Instagram
YouTube

ZGT (Hengelo/Almelo) en MST (Enschede)
Hinne Rakhorst van het ZGT Almelo en MST zal jullie meer uitleggen over oncoplastische chirurgie. Bekijk ook alvast
een van zijn eerdere video's over lichaamseigen borstreconstructie.
Zuyderland Medisch Centrum
Michelle Feijen van het Zuyderland Medisch Centrum vertelt over de rol van de plastisch chirurg in het
borstkankerteam én zal het technische proces van een borstsparende operatie uitleggen middels een video.

Website
YouTube
Instagram
Facebook

https://www.facebook.com/BRAday2020

