
 

Casemanager oncologie 
 
De diagnose kanker roept bij veel mensen onmiddellijk vragen en emoties op. 
U gaat een onzekere tijd tegemoet. In korte tijd krijgt u veel informatie: over 
de ziekte, mogelijke onderzoeken, behandelingen. Vaak krijgt u met 
verschillende zorgverleners te maken. Het is niet eenvoudig om alle informatie 
in één keer te begrijpen en te onthouden. Dan is het prettig als er één 
aanspreekpunt is. In het Maasziekenhuis is de casemanager oncologie het 
aanspreekpunt waar u met uw vragen en zorgen terecht kunt. 
 
De casemanager oncologie is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor 
mensen met kanker. Zij kan u persoonlijk begeleiden en u ondersteunen en adviseren bij 
allerlei zaken.  
 U kunt bij haar terecht met al uw vragen. 
 Zij biedt u ondersteuning bij het verwerken van de diagnose kanker. 
 Zij stemt de afspraken met de verschillende zorgverleners op elkaar af en coördineert de 

zorg. 
 
De casemanager is uw aanspreekpunt voor, tijdens en na uw behandeling. Dus ook na uw 
behandeling en/of in een periode tussen twee behandelingen in, blijft de casemanager uw 
aanspreekpunt en kunt u contact met haar opnemen. 

Contact en bereikbaarheid casemanagers 
In het Maasziekenhuis zijn verschillende casemanagers werkzaam. Uw specialist, 
verpleegkundige of polikliniekassistente kan u verwijzen naar de casemanager. U kunt ook 
zelf contact met haar opnemen.                                                                     
 

Casemanager mammacare / borstkanker 
Naam:    ………………………………………………………… 
Telefoonnummer:  0485-84 55 26  

telefonisch bereikbaar via afdeling Oncologie 
E-mail:   mammacare@pantein.nl 
Aanwezig:   maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur 
 



 

Casemanager coloncare / darmkanker en kanker aan andere spijsverteringsorganen 
Naam:    ………………………………………………………… 
Telefoonnummer:  0485-84 61 47 / 0485-84 53 35 
E-mail:   coloncare@pantein.nl 
Aanwezig:    maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur 

Casemanager uro-oncologie 
Naam:    ………………………………………………………… 
Telefoonnummer:  0485-84 53 45 
E-mail:   uro-oncologie@pantein.nl  
Aanwezig:    maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur 

Casemanager longoncologie 
Naam:    ………………………………………………………… 
Telefoonnummer:  0485-84 53 95 / 0485-84 61 88 
E-mail:   longoncologie@pantein.nl                                                                                                        
Aanwezig:  dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur 

Casemanager hematologie 
Naam:    ………………………………………………………… 
Telefoonnummer:  0485-84 55 26 

telefonisch bereikbaar via afdeling Oncologie 
E-mail:   casemanagersoncologie@pantein.nl 
Aanwezig:  maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur 

Casemanager gynaecologie 
Naam:   ………………………………………………………… 
Telefoonnummer:  0485-84 55 26 

telefonisch bereikbaar via afdeling Oncologie 
E-mail:   casemanagersoncologie@pantein.nl 
Aanwezig:   maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur 

Casemanager melanomen 
Naam:   ………………………………………………………… 
Telefoonnummer:  0485-84 55 26  

telefonisch bereikbaar via afdeling Oncologie 
E-mail:   casemanagersoncologie@pantein.nl 
Aanwezig:   maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur 
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