
Praktische informatie
Coördinator Borstkliniek: 
Dr. Philip Vanparijs ( 03 760 23 68)
Borstchirurgen
Dr. Klaus De Cleyn ( 03 766 21 49 / 03 760 29 64) 
Dr. Philip Vanparijs ( 03 760 23 68)
Medische oncologie ( 03 760 29 85)
Dr. Ines Deleu - Dr. Els Everaert 
Dr. Caroline Lamot 
Radiotherapie ( 03 760 29 85)
Dr. Jean-Louis Dugardyn - Dr. Yasmine Geussens  
& collega’s radiotherapeuten
Medische beeldvorming ( 03 760 60 65)
Dr. John Jackers - Dr. Yolande Nackaerts
Dr. Frank Ramon - Dr. Karline Schutyser
Dr. Veerle Vervaet
Anatoom-pathologen
Dr. Elisabeth Beerens - Dr. Saskia Deprez 
Dr. Jonathan Eben - Dr. Heidi Woestenborghs
Plastische en reconstructieve heelkunde
Dr. Julie Dobbeleir - Dr. Philippe Houtmeyers   
( 03 760 75 48 / 0471 82 41 01)
Medische genetica
Prof. Dr. Fransiska Malfait ( 03 760 60 60)
Mammoverpleegkundigen
Borstverpleegkundigen
Katty Haeck - Ann Reyns - Greetje Vergotte  
( 03 760 27 43)
Psycholoog
Yentl Temmerman ( 03 760 27 55)
Sociaal verpleegkundige
Sabine Smet ( 03 760 28 26)
Kinesitherapeuten
Eva Dobbelaere ( 03 760 75 20) 
Joris Nielandt ( 03 760 22 44)
Diëtiste
Kelly Van Gasse ( 03 760 25 81) 
Wendy Van Ooteghem ( 03 760 86 13)
Studieverantwoordelijken
Roos Haeck - Emily Van Gucht  
Helga Vunic - Goele Wallays

Borstkliniek
L. De Meesterstraat 5 - 9100 Sint-Niklaas

borstkliniek@aznikolaas.be
Secretariaat oncologie: 03 760 29 85

Secretariaat dr. Vanparijs: 03 760 23 68
Secretariaat dr. De Cleyn: 03 766 21 49
                                              03 760 29 64

AZ Nikolaas vzw
Moerlandstraat 1 - 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 760 60 60 - fax 03 760 60 70

www.aznikolaas.be
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Borstkliniek



Team
Als u een borstaandoening hebt, kunt u een beroep doen 

op ons gespecialiseerd team van artsen en hulpverleners.

 Wie zijn we?
De Borstkliniek is een ervaren team dat zich specifiek toe- 

legt op complexe borstpathologie en voldoet aan alle 

wettelijke normen voor de erkenning van een “coördine-

rende borstkliniek”. Dankzij een goede samenwerking met 

de huisarts en de verschillende diensten in het ziekenhuis 

kan de diagnose, bijkomend onderzoek en het behandel-

plan vlot verlopen. Op het multidisciplinair overleg (MOC) 

wordt voor iedere patiënt een individueel behandelplan 

opgesteld. Na de diagnosestelling en de opmaak van het 

behandelplan wordt uitgebreid toelichting en informatie 

gegeven. Tevens wordt begeleiding aangeboden, rekening 

houdend met de behoefte van de betrokkenen.

Indien een verblijf op het dagziekenhuis of de verblijfsafde-

ling nodig is, zal u bijgestaan worden door een deskundig 

team van artsen, verpleegkundigen en paramedici. Zij 

zullen u informeren en zo goed mogelijk trachten voor te 

bereiden op de behandeling. Zij begeleiden u verder bij uw 

vragen en bekommernissen tijdens uw verblijf.

 Ons team
Ons team bestaat uit:

• De huisarts en de gynaecoloog: De artsen die u door-

verwijzen en u mee verder opvolgen.

• De radioloog: De arts die de beeldvorming doet, soms 

in combinatie met een borstpunctie of biopsie.

• De anatoom-patholoog: De arts die het verwijderde 

weefsel onderzoekt op goed- of kwaadaardigheid.

• De borstchirurg: De arts die instaat voor de chirurgie 

van kwaadaardige borsttumoren. Hij bespreekt met u of een 

borstsparende ingreep of wegname van de borst nodig is, 

of er enkele of meerdere okselklieren dienen verwijderd te 

worden. 

• De oncoloog: De arts die instaat voor de kankerbehandeling 

met medicatie (anti-hormonale therapie, chemotherapie 

en/of gerichte therapie) en het beleid coördineert.

• De radiotherapeut: De radiotherapeut is de arts die de 

indicatie voor de bestraling stelt op de MOC-vergadering. 

Hij/zij legt de indicatie, het verloop en de te verwachten 

nevenwerkingen uit aan de patiënt. Vervolgens plant hij/zij 

samen met een bestralingsfysicus deze bestraling, die uitge-

voerd zal worden door de bestralingsverpleegkundige.

• De plastisch chirurg: Arts die instaat voor reconstructie van 

de borst door middel van lichaamseigen weefsel (DIEP flap), 

implantaten of corrigerende chirurgie. 

• De klinisch geneticus: Uw behandelend arts kan u naar 

deze arts doorverwijzen bij vermoeden van een familiaal 

risico op borstkanker. 

• De mammoverpleegkundige: De verpleegkundige die aan-

wezig is tijdens de beeldopnames. Ze biedt ondersteuning 

en geeft informatie voor, tijdens en na een borstpunctie.  

Ze verzorgt de opvang bij mammografie na operatie.

• De borstverpleegkundige: De verpleegkundige die de pa- 

tiënt voor en na een borstoperatie ondersteunt met prak-

tische informatie en adviezen. Zij is een aanspreekpunt voor 

al uw vragen en staat mee in voor de coördinatie van de 

zorg gedurende het volledige ziekteproces.

• De kinesist: De kinesist begeleidt u na een borstoperatie 

met mobilisatie-oefeningen, al dan niet gecombineerd met 

manuele lymfedrainage. In een latere fase kan onder leiding 

van een kinesist een programma van revalidatie aangebo-

den worden. 

• De psycholoog: De psycholoog begeleidt u in het 

zoeken naar een manier om met onzekerheid, span-

ning en stress om te gaan. Zij zoekt mee naar een 

antwoord op vragen rond slaapproblemen, intimiteit/

seksualiteit, spreken met kinderen of kleinkinderen 

over ziekte, angst, depressie, vermoeidheid en gewij-

zigde draagkracht.

• De sociaal verpleegkundige 
De sociaal verpleegkundige kan (tijdelijke) thuishulp, 

vervoer of een herstelverlof voor u regelen. Zij helpt 

u met de administratieve en financiële opvolging en 

maakt u wegwijs in het psychosociaal aanbod.

• De diëtist oncologie 
De diëtist begeleidt en adviseert u bij de behandeling 

van voedingsproblemen en adviseert u bij al uw  

vragen rond voeding. 

Waarvoor kunt u ook bij de 
borstkliniek terecht 

• Tal van interessante brochures en folders.

• Informatie rond het groepsaanbod:

•  infosessies;

• gespreksgroepen;

• mindfulnesstraining;

• oncorevalidatie;

• In2Shape;

• Rekanto: bewegen met én na kanker  

(bv. yoga);

• Look good, feel better;

• Goed verzorgd, beter gevoel;

• Praatcafé


