INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

De borstkliniek
Een afwijking in de borst. Wat nu?
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© Az Damiaan vzw, januari 2021. Niets uit deze brochure mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.
Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt.
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op
het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen,
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en
medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.
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Een afwijking in de borst. Wat nu?
Je merkt iets abnormaals in de borst. Na de screeningsmammografie
raadt men bijkomend onderzoek aan of je behandelende arts stuurt je
door voor verdere onderzoeken van de borst.
Je maakt je zorgen en vraagt je af waar en bij wie je terecht kan.
Niet elke afwijking van de borst is kwaadaardig, maar dit moet wel
onderzocht worden. Hiervoor kan je terecht in de borstkliniek van
Az Damiaan.
Met de term borstkliniek bedoelt men de samenwerking die er is
tussen de verschillende disciplines, die de zorg voor elke man of vrouw
behartigen, als er een goedaardige of kwaadaardige aandoening aan
de borst vastgesteld wordt.
Indien er toch borstkanker vastgesteld wordt, staat er een
multidisciplinair team voor jou en jouw naasten klaar om optimale
zorg te verlenen en je een helpende hand te reiken bij deze ingrijpende
gebeurtenis. Wij streven immers naar een totale oncologische
zorg waarbij artsen, verpleegkundigen, psychosociale en andere
zorgverleners nauw samenwerken om jou en jouw naasten te helpen.



Voor meer info over de borstkliniek of voor hulp bij
wie je een afspraak moet maken: 059 41 63 31
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Het team van de borstkliniek
Voorstelling
Artsen
Een team van gespecialiseerde artsen tracht in een zo kort mogelijke
tijdspanne een diagnose te stellen en een passende behandeling voor
te stellen.
Het is de bedoeling van de borstkliniek dat de patiënt binnen de 24
uur bij een arts terechtkan om na te kijken welke onderzoeken er
moeten volgen. Hierbij treedt er een heel raderwerk in actie waarbij het
belangrijk is voor jou, als patiënt, dat alle onderzoeken en consultaties
elkaar vlot opvolgen.
De periode van onzekerheid moet zo kort mogelijk zijn. Indien de
diagnose van borstkanker gesteld wordt, beslist een team van artsen
van verschillende disciplines welke behandelingen er volgen. Het is
een meerwaarde dat iedere arts vanuit zijn eigen specialisatie mee kan
beslissen.
Verpleegkundigen
De spilfiguur voor jou, als patiënt, is de zorgconsulent senologie (de
zogenoemde borstverpleegkundige). Zij is de rode draad en het
aanspreekpunt voor de patiënt tijdens het ganse behandeltraject. Zij
maakt kennis met de patiënt vanaf de diagnose en volgt deze patiënt
(en naasten) verder op.
Zij zorgt ervoor dat alles vlot verloopt en dat je alle nodige uitleg
krijgt. De borstverpleegkundige wordt bijgestaan door andere
verpleegkundigen die mee instaan voor de begeleiding van de
wondzorg na een operatie, bijkomende uitleg over o.a. radiotherapie,
chemotherapie, hormoontherapie en borstprothesen.
Psycholoog
De diagnose brengt heel wat (emotionele) veranderingen met zich
mee, zowel voor jou als jouw omgeving. Doorheen de opname komt de
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psycholoog vrijblijvend bij je langs.
Er is de mogelijkheid tot ondersteuning van jou en jouw dichte
omgeving, dit zowel tijdens de behandeling als de periode nadien.
Maatschappelijk werkers
Indien er vragen zijn over administratieve of financiële problemen of
over de organisatie van bv. poetshulp of ziekenvervoer, kan je beroep
doen op de maatschappelijk werkers van de borstkliniek.
Diëtisten
Voor voedingsadvies kan je terecht bij de oncodiëtisten die verbonden
zijn aan de borstkliniek.
Kinesist
De kinesist van het borstteam is gespecialiseerd in oefentherapie
na een borstoperatie en in manuele lymfedrainage. Omdat
bewegen belangrijk is bij het herstel van borstkanker, wordt er nauw
samengewerkt met de Koninklijke Villa voor oncorevalidatie.
Vrijwilligers
Binnen de borstkliniek zijn er verschillende vrijwilligers werkzaam die
zorgmassage aanbieden. Zij hebben hiervoor een gespecialiseerde
opleiding genoten.
Aan de dienstverlening binnen de borstkliniek zijn er geen extra kosten
verbonden. Samen met het ganse team zorgen wij voor jou en jouw
naasten!
Ook na de behandeling kan je nog steeds terecht bij het team van de
borstkliniek.
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Het team van de borstkliniek
Bij wie kan je waarvoor terecht?
Medisch coördinator
Dr. Randal D’hondt
059 41 43 20
Zorgconsulent senologie
Kristien Paridaens
059 41 63 31 - kparidaens@azdamiaan.be
Artsen
Medische oncologie
Dr. Randal D’hondt
Dr. Isabelle Spoormans
Afspraak via secretariaat Medische oncologie: 059 41 43 20
Chirurgie
Dr. Sofie Depuydt (algemene heelkunde)
Afspraak via secretariaat Algemene heelkunde: 059 41 42 21
Dr. Benoit Rombaut (gynaecologie)
Afspraak via secretariaat Gynaecologie: 059 41 60 30
Dr. Lore Budiharto (plastische en reconstructieve heelkunde)
Afspraak via secretariaat Algemene heelkunde: 059 41 42 21
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Medische beeldvorming
Dr. Bart Claikens
Dr. Alex Favril
Dr. Arnaud Stockman
Mammografie: dinsdag, woensdag en donderdag, enkel in de
voormiddag
Mammo-MRI: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, enkel
‘s middags
Afspraak: 059 41 60 40 of 059 41 60 41
SecretariaatRadiologie@azdamiaan.be
Bij dringende beeldvorming of punctie neemt je behandelende arts best
rechtstreeks contact op met een van de radiologen, met
dr. Randal D’hondt of met Kristien Paridaens.
Anatomo-pathologie
Dr. Koen Hertveldt
Dr. Marie Keuppens
Prof. dr. Geert Van Parys
Radiotherapie
Dr. Geertrui Demeestere (extern consulent AZ Sint-Jan Brugge)
Dr. Sarah Roels (extern consulent AZ Sint-Jan Brugge)
Erfelijkheid
Prof. dr. Annick Vogels, klinisch geneticus (extern consulent UZ
Leuven)
Kristien Philippe, genetic counselor (extern consulent UZ Leuven)
Afspraak op maandag, enkel via de behandelende arts.
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Verpleegkundigen
Kristien Paridaens (zorgconsulent senologie)
059 41 63 31 - kparidaens@azdamiaan.be
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 uur -15.30 uur
Sandra Demuynck (zorgconsulent wond-, stoma- en borstzorg)
059 41 42 23 - sdemuynck@azdamiaan.be
Frederik Desender (zorgconsulent medische oncologie - hematologie)
059 41 63 33 - fdesender@azdamiaan.be
Psycholoog
Ann Devoogdt
059 41 43 03 - adevoogdt@azdamiaan.be
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Maatschappelijk werkers
Ann Barbier
059 41 40 66 - abarbier@azdamiaan.be
Annick Poppe
059 41 40 73 - apoppe@azdamiaan.be
Diëtisten
Sofie Casteur
059 41 67 25 - scasteur@azdamiaan.be
Drieke Debussche
059 41 67 38 - ddebussche@azdamiaan.be
Kinesist
Stefanie Van Grootven
059 41 43 85 - svangrootven@azdamiaan.be



Meer info:
www.azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/borstkliniek
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