
EEN RO(Z)(D)E DRAAD IN HET 
ZORGTRAJECT

De borst- 
verpleegkundige



Je kan als vrouw of man geconfronteerd worden met 
een borstaandoening. Het gezwel is niet altijd een 
kwaadaardige tumor, het kan ook goedaardig zijn.

Wanneer je te horen krijgt dat je borstkanker 
hebt of genetisch belast bent en je een 
borstingreep moet ondergaan word je wellicht 
overspoeld met vragen, emoties en twijfels. 
De confrontatie met de diagnose is voor elke 
patiënt en zijn naasten een ingrijpende gebeurtenis.

Het vermogen om kanker een plaats te geven in het 
leven verschilt van persoon tot persoon. Sommige 
problemen kan je zelf verwerken of met de steun van 
je naasten. Maar bij andere aspecten van je ziekte kan 
het zijn dat er nood is aan professionele ondersteuning. 
Als patiënt kan je mogelijks geconfronteerd worden 
met persoonlijke of familiale problemen, moeilijkheden 
van sociale of administratieve aard, vragen omtrent 
je ontslag, twijfels of angsten van religieuze of 
levensbeschouwelijke aard of met taalproblemen.

Indien jij of je familie de behoefte hebben aan extra 
ondersteuning kan de borstverpleegkundige je daarbij 
helpen of doorverwijzen. Samen met het medisch en 
verpleegkundige team wil de borstverpleegkundige een 
aanspreekpunt zijn in  het  zorgtraject dat je zal doorlopen.



WAT KAN JE VERWACHTEN VAN DE 
BORSTVERPLEEGKUNDIGE?

• Een luisterend oor of gesprek na het horen van 
de diagnose, tijdens de ziekenhuisopname en de 
mogelijke nabehandeling.

• Informatie over de ziekte, de ziekenhuisopname, 
het verloop van de behandeling en de 
nabehandeling.

• Informatie over uitwendige (deel)borstprothesen 
en lingeriemogelijkheden. Voor het aanmeten van 
een postoperatieve prothese kan er tijdens de 
ziekenhuisopname een afspraak gemaakt worden 
met de bandagist naar keuze.

• Vragen over haarverlies, lotgenotencontact, 
ondersteunende organisaties, oncorevalidatie, ...

• Informatie over de mogelijkheden in de 
thuisgezondheidszorg, semi -en residentiële zorg.

• Informatie over ziekteaangifte, 
hospitalisatieverzekering, socio -en financiële 
tegemoetkomingen.

• Informatie en hulp bij vervoers -en administratieve 
problemen of bij financiële moeilijkheden.

• Doorverwijzing naar of inschakeling van diensten of 
instanties binnen en buiten het ziekenhuis.

Je krijgt een informatiepakket aangeboden zodat je dit 
thuis rustig kunt nalezen.



AARZEL NIET OM CONTACT OP TE NEMEN

Je kan op ieder moment in het zorgtraject terecht 
bij de borstverpleegkundige. Misschien word je 
doorverwezen door je (huis)arts, verpleegkundige 
en/of een andere zorgverstrekker. Je kan de 
borstverpleegkundige ook steeds zelf contacteren.
De dienstverlening is kosteloos.
Er wordt samengewerkt met de arts en de 
andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw 
zorgtraject, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

SAMENWERKING

Het borstcentrum van az Vesalius maakt deel uit 
van het Borstcentrum Zuid-West Limburg en is er 
speciaal voor patiënten met kwaadaardige borst- en 
gynaecologische aandoeningen.  Elke dinsdag en 
donderdag is er een multidisciplinaire consultatie in 
Tongeren voor patiënten met een borstaandoening.
Elke donderdag wordt de behandeling van de patiënt 
door diverse artsen in het Jessaziekenhuis besproken 
op het multidisciplinair oncologisch consult (MOC).



CONTACT

De borstverpleegkundige Wendy Van Samang is 
bereikbaar via de psychosociale dienst.
Tel. 012 39 66 25
E- mail: wendy.vansamang@azvesalius.be

www.azvesalius.be/patientenbegeleiding

Contactgegevens borstcentrum: Tel. 012 39 70 32



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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