II Borstkanker,

II Begeleiding van

II Medewerkers

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij
de vrouw in de westerse wereld. Eén vrouw op acht wordt
ooit in haar leven met de ziekte geconfronteerd. Ook bij
mannen kan borstkanker voorkomen.

Hoe werkt de borstkliniek?

Dienst Gynaecologie
• dr. Guy Verhulst (coördinator)
• dr. Karen Deblaere
Borstverpleegkundige
• Hilde Berlanger
• Annemie Torrekens
Dienst Chirurgie
• dr. Peter Potvlieghe
Dienst Radiologie
• dr. Walter Milants
• dr. Catherine Geniets
Dienst Nucleaire geneeskunde
• dr. Nicole Dorny
Dienst Anatomo-pathologie
• dr. Ester Vanderlinden
• dr. Emanuel De Vuyst
• dr. Karl D’Haene
• dr. Marilyn Carprieaux
Dienst Medische oncologie
• dr. Joanna Van Erps
• dr. Pascale Wilmes
Dienst Radiotherapie
• prof. dr. Mark De Ridder
• prof. dr. Guy Soete
• dr. Hilde Van Parijs
• dr. Nele Platteaux
Dienst Plastische chirurgie
• dr. Yves Sinove
Psychologische begeleiding
• Tania Vanderstappen
Sociale dienst
• Veronique Capiau
• Mina De Bondt
Schoonheidsspecialiste
• Joske Vereecken
Kinesitherapie
• Indra Goossens
Diëtiste
• Veerle Podevijn

ingrijpende
gebeurtenis

De meeste tumoren worden gediagnosticeerd bij vrouwen
ouder dan 50 jaar. Maar reeds vanaf de leeftijd van 35 jaar
zien we een stijging in het aantal diagnoses.
Hoewel een tumor in de borst een ernstige aandoening
is, geneest een groot aantal patiënten. Anderen die niet
definitief kunnen genezen zullen dankzij een doeltreffende
behandeling nog vele jaren goed en kwalitatief leven.
Slechts bij een minderheid van de patiënten is de oprukkende ziekte moeilijk tegen te houden.
Niet elk type borstkanker vraagt dezelfde behandeling,
integendeel, die kan sterk verschillen. Aan de hand van
verschillende onderzoeken bepaalt men welke behandeling noodzakelijk is, en welke de te verwachten resultaten
zijn.
Wanneer u getroffen wordt door borstkanker staat er een
multidisciplinair team van artsen en paramedici voor u
klaar om u optimale zorg te bieden. Het borstteam kan
u en uw familie een helpende hand reiken bij deze ingrijpende gebeurtenis.

diagnose tot follow-up

Het borstteam is niet gevestigd in een apart gebouw, noch
geconcentreerd op één afdeling, maar wel een samenwerkingsverband van artsen en paramedici uit verschillende disciplines die zich ertoe verbinden een uniforme en hoogwaardige kwaliteitszorg te bieden door bundeling, uitwisseling en
samenwerking van alle aanwezige kennis en middelen.
Wekelijks wordt multidisciplinair overlegd om de beste zorg
te bieden bij de diagnose, de behandeling, de psychosociale
begeleiding en de nazorg van patiënten die met borstkanker
worden geconfronteerd.
Hierdoor krijgt elke patiënt:
• een snelle en accurate diagnose
• een individueel afgestemd behandelingsplan
• permanente opvolging van het multidisciplinair team dat
wekelijks vergadert
• trajectbegeleiding met praktische en psychosociale
bijstand van een gespecialiseerde psychologe, borstverpleegkundige en sociale dienst
De patiënt kan op eigen initiatief of op verwijzing van de huisarts elke arts-specialist van de betrokken diensten raadplegen
of contact opnemen met de borstverpleegkundige.

borstkliniek

II Wanneer contact
opnemen?

Voelt u zelf een knobbeltje in de borst? Of maakt u zich
zorgen doordat er in de familie reeds een geschiedenis
van borstkanker is? Vraagt men bijkomend onderzoek
na een screening en weet u niet goed waarheen?
Dan kan u met ons contact opnemen. Wij kunnen u op
weg helpen en indien nodig verder begeleiden van diagnose tot behandeling naar follow-up.

Het borstteam is bereikbaar
maandag tot donderdag: 09 tot 16 uur
vrijdag: 09 tot 12 uur
Voor info en afspraken:
Hilde Berlanger (borstverpleegkundige)
E hilde.berlanger@asz.be
T 053 76 66 09
Secretariaat gynaecologie T 053 76 66 10
www.asz-borstkliniek.be
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campus geraardsbergen borstkliniek
Gasthuisstraat 4
9500 Geraardsbergen
t +32 (0)54 43 29 50
e borstkliniek@asz.be
campus wetteren oncologie
Wegvoeringstraat 73
9230 Wetteren
t +32 (0)9 368 82 11
e borstkliniek@asz.be
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Symptomen die kunnen wijzen op borstkanker en dus
verder onderzoek vragen:
• een knobbeltje of ongewone zwelling in de borst
• een knobbeltje of ongewone zwelling onder de oksel
• veranderingen aan de tepel: schilfering, verdikking
of intrekking van de tepel
• vocht– of bloedverlies uit de tepel
• intrekking of plooiing van de huid van de borst
• rode huiduitslag op de borst
• pijn in de borst (hoewel borstkanker doorgaans niet
• gepaard gaat met pijn)

I Autonome verzorgingsinstelling

