
 

Waarom Borstzorg Anna?
   Patiënten kunnen snel terecht 
   Alleen bij aangetoonde afwijkingen volgt consult 
met mammachirurg / verpleegkundig specialist 
(binnen 1 dag)

   Zorg dichtbij huis: zowel op locatie  
Geldrop als Eindhoven

   Kleinschalig en betrokken: een klein  
multidisciplinair team, inclusief plastisch chirurg

   Hoogwaardige apparatuur: op beide locaties  
de beste diagnostiek

Praktische informatie: 
Voor collegiaal overleg of praktische vragen aan team Borstzorg Anna, neemt u contact op via 040-286 4886.

Zo werkt Borstzorg Anna:
Na een verwijzing van de huisarts of naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek komen 
patiënten bij Borstzorg Anna. Er wordt een mammografie en/of echo gemaakt en direct  
beoordeeld door de mammaradioloog. In meer dan 60% van de gevallen is geen  
vervolgonderzoek nodig en zal de radioloog de patiënt meteen terug verwijzen naar  
de huisarts. Is nader onderzoek nodig, zoals een punctie, dan wordt dit veelal aansluitend  
verricht. De uitslag volgt dan de volgende dag tijdens een consult met de mammachirurg  
of verpleegkundig specialist. Vervolgens stelt team Borstzorg Anna samen met de patiënt  
een passend behandelplan op. 
Naast de zorg bij (een vermoeden van) borstkanker is er zowel in Eindhoven als Geldrop aandacht voor andere 
klachten aan de borsten zoals bijvoorbeeld pijnklachten (mastopathie) en vragen over erfelijkheid en screening.

Team Borstzorg Anna zorgt dat patiënten met afwijkingen in hun borst, zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. 
Korte toegangstijden en snel duidelijkheid. Dat is wat Borstzorg Anna biedt, niet alleen in Geldrop maar ook in Eindhoven. 

BORSTZORG ANNA EINDHOVEN & GELDROP 

“Snel een duidelijke diagnose, zonder een langdurig en stressvol traject.”
          - Ester Schepers, mammachirurg 

Bij Borstzorg Anna kan de patiënt terecht voor: 
  Diagnostiek  
(o.a. mammografie echo, echo geleide biopten, 
röntgenfoto’s, bloedonderzoek)

 Erfelijkheidsvraagstukken
  Mastopathie 
  Overige borstklachten 

Borstzorg sinds september 2020

Spreekuren Eindhoven: 
• Maandag en donderdag: radiologie
• Dinsdag- en vrijdagmiddag: mammachirurg  
 en mammacareverpleegkundige 

Spreekuren Geldrop: 
• Maandag tot en met donderdag: radiologie 
• Maandag tot en met vrijdag: 
 mammachirurgen, verpleegkundig specialist 
 en mammacareverpleegkundigen 

St. Anna Ziekenhuis Eindhoven 
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5644 RX Eindhoven
Ruime gratis parkeergelegenheid
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St. Anna Ziekenhuis Geldrop 
Bogardeind 2
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Ruime betaalde parkeergelegenheid 
Goed bereikbaar met OV

In ZorgDomein vindt u het volledige aanbod van Borstzorg Anna. 
Kies in ZorgDomein: Diagnostiek en/of medisch specialistische zorg Heelkunde. 
U kunt hier, in overleg met uw patiënt, vervolgens direct een keuze maken voor Eindhoven of Geldrop.

Meer informatie over Borstzorg Anna, haar zorgaanbod en werkwijzen vindt u op www.st-anna.nl/borstzorganna  
of in de Anna Zorg(t) app. Deze app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play.

www.st-anna.nl/borstzorganna  


