
Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

 De borstkliniek 



2  

 

 

De Begeleidingsdienst 

 

De borstkliniek in de Sint-Jozefskliniek Izegem is een erkende satelliet borst-

kliniek. Dit betekent dat er nauw samengewerkt wordt met de coördinerende 

borstkliniek van AZ Groeninge Kortrijk. We bieden een gespecialiseerd  zorg-

programma aan voor kwaadaardige borstaandoeningen. Hiermee voldoet de 

borstkliniek aan bepaalde kwaliteitsnormen, die werden vastgelegd in een 

Koninklijk Besluit.  

 

Samenwerken 

 

Onze borstkliniek bestaat uit verschillende gespecialiseerde disciplines die 

nauw samenwerken om borstkankerpatiënten optimale zorg te bieden.  

Artsen, verpleegkundigen en paramedici staan in voor een optimale  

behandeling en begeleiding, van diagnosestelling tot nazorg.  

Binnen het ziekenhuis worden de borstoperaties alsook de nabehandelingen    

uitgevoerd. Veelvoorkomende nabehandelingen zijn chemotherapie,           

hormonale therapie of doelgerichte therapie. Indien er een bestraling nood-

zakelijk is, wordt er nauw samengewerkt met de dienst radiotherapie van  

AZ Groeninge Kortrijk. 
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MOC 

 

Wekelijks zitten de verschillende disciplines samen in het multidisciplinair      

oncologisch consult of MOC. Hun expertise wordt samengebracht om een    

individueel behandelingsplan op te stellen. 

 

Verschillende disciplines  

 

Onze borstkliniek bestaat uit verschillende artsen. Zo werken Dr. Vandeursen, 

Dr. Luyckx (gynaecologie), nauw samen met Dr. Hanssens (oncologie), Dr. De 

Ruyter en Dr. Soenen (radiologie), Dr Himpe ( anatoom-pathologie), Dr Bracke 

(nucleaire geneeskunde) en  Dr. Kerckhove (plastisch chirurgie).  

Om de noodzakelijke praktische en morele ondersteuning te bieden, beschikt 

de borstkliniek over twee borstverpleegkundigen Lies Deltour en Tine Vanden 

Bergh en een psychologe Jolien Lecluyse. De borstpatiënten kunnen op hen 

beroep doen gedurende het volledige behandeltraject.  
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Tijdens de kantooruren (ma-vrij, 8u30-17u)   

 

 Algemeen nummer Sint-Jozefskliniek Izegem 051/33 41 11 

 Secretariaat gynaecologie  051/ 33 47 76 

 Afdeling D5 - heelkunde  051/ 33 45 70 

 Secretariaat inwendige ziekten 051/ 33 46 06 

 Secretariaat radiologie  051/ 33 40 81 

 

 Borstverpleegkundigen:     

       Lies Deltour                      051/ 33 41 28 

       Tine Vanden Bergh               051/ 33 41 58 

   

 Psychologe:                   

       Jolien Lecluyse 051/ 33 42 32 

 
 

Na de kantooruren of tijdens het weekend 

 

 Afdeling D5 - heelkunde 051/ 33 45 70  

 Spoedgevallen 051/ 33 40 31 


