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Een borstonderzoek en verdere opvolging zorgen altijd voor de
nodige ongerustheid en roepen veel vragen op. De onzekere
periode wordt tot een minimum beperkt door de samenwerking
van het multidisciplinair team.

Wat?
De borstkliniek is een multidisciplinair team dat een zorgtraject
uitstippelt voor vrouwen (en mannen) met zowel goedaardige als
kwaadaardige borstaandoeningen.

Waarom?
Om op een snelle en kwaliteitsvolle wijze de diagnose en
behandeling in te stellen rond borstkanker en een optimale
ondersteuning te bieden tijdens het zorgproces.
Door de samenwerking met uw huisarts en verschillende
specialisten is het mogelijk gebruik te maken van nieuwe
technologieën en behandelingsmogelijkheden.

Wie maakt deel uit van de borstkliniek?
Onze multidisciplinaire werking houdt in dat de huisarts,
gynaecologen, (plastisch) chirurgen, oncologen, anatoompathologen, radiologen, isotopist, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, psychologe, maatschappelijk assistente en
kinesitherapeuten deel uitmaken van het team.
Zij werken nauw samen met pastorale medewerkers,
schoonheidsconsulenten, zelfhulpgroepen, … .
U wordt via uw behandelende arts of huisarts in contact
gebracht met de borstverpleegkundige.
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De borstverpleegkundige kan een grote meerwaarde bieden in
uw zorgproces door u en uw familie bij te staan doorheen het hele
traject. Zij maakt uw belangen en bekommernissen kenbaar en
bespreekbaar bij de leden van de borstkliniek. De borstverpleegkundige biedt opvang en emotionele ondersteuning.
In afspraak met de behandelende arts en uzelf is de
borstverpleegkundige aanwezig bij bepaalde onderzoeken en
consultaties in het ziekenhuis. Zij komt langs tijdens uw opname(s)
in het ziekenhuis. De borstverpleegkundige herhaalt en
verduidelijkt zo nodig de door de arts meegedeelde informatie over
de diagnose en de (na)behandeling. Daarnaast geeft zij ook
aanvullende praktische informatie (borstprothesen, pruiken,
lymfedrainage, zelfhulpgroepen, …).
U kan ook rekenen op psychologische begeleiding. De
psychologe kan u bijstaan bij de verwerking van negatieve
gevoelens en samen met u op zoek gaan naar een manier om om
te gaan met moeilijkheden in het kader van uw ziekteproces. Ook
partners en familieleden kunnen bij deze begeleiding betrokken
worden.
Praktische zaken kunnen worden aangepakt in samenspraak met
de sociale dienst. De maatschappelijk assistente biedt u de
nodige
informatie
aan
rond
financiële
en
sociale
tegemoetkomingen, alsook informatie rond pruiken, attesten,… .

Multidisciplinaire samenwerking:
De leden van de borstkliniek vergaderen wekelijks om alle
patiënten te bespreken op het Multidisciplinair Oncologisch
Consult (MOC). Wanneer u als patiënt wordt besproken, wordt ook
uw huisarts uitgenodigd. Hun advies wordt door de behandelende
arts met u besproken.
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BORSTKLINIEK JAN YPERMAN ZIEKENHUIS
Uw Huisarts
Coördinator Borstkliniek:
Dr J. Quintelier (gynaecoloog)
Gynaecologen:
Dr. O. Brouckaert, Dr. G. Page, Dr. J. Quintelier, Dr. L. Verhulst, Dr. I. Vanderbeke
Algemene Chirurgie:
Dr. L. Dedrye
Plastische Heelkunde:
Dr. B. De Frene, Dr. B. Casaer
Anatoompathologen:
Dr. K. Cokelaere, Dr. S. Deloose
Oncologen:
Dr. D. Debaere
Radiologen:
Dr. S. Allewaert, Dr. J. De Sutter, Dr. K. Goemaere, Dr. M. Hoste
Radiotherapeuten:
Dienst Kortrijk
Isotopist:
Dr. M. De Groof
Borstverpleegkundigen:
Mevr. K. Dewancker, Mevr. G. Ivens
Psycholoog:
Mevr. C. Dejonckheere
Sociale dienst:
Mevr. S. Michiels
Pastorale dienst:
Mevr. E. Albrecht
Kinesitherapeuten:
Mevr. C. Boone, Mevr. T. Breyne
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