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WERKTERREIN EN DOELGROEP
Psychosociale en verpleegkundige omkadering van patiënten met borstkanker. Dit onder de vorm van een
continuïteitstraject, met contacten op vaste scharniermomenten en met een vaste trajectbegeleider. Het team van
trajectbegeleiders (2,5 FTE) bestaat uit 2 VS’en (Verpleegkundig Specialisten), 1 VC (Verpleegkundig Consulent) en 3
maatschappelijk werkers.
Multidisciplinair borstzorg-programma
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TRAJECTBEGELEIDING: continuïteit doorheen de behandeling

PARTNERS

Patiënt

Artsen: stafleden, assistenten, coassistenten
(aanwezigheid op de maandelijkse
stafvergadering)

Trajectbegeleiders
(TB)

Paramedici: verpleegkundigen, kinesitherapeut,
diëtist, revalidatie
Psychologen en seksuoloog
VVRO, UCLL, Thomas More, ACCENT VV

VS

OPDRACHTEN
Samen met alle trajectbegeleiders, zijn de
VS’en verantwoordelijk voor de opvolging van
de borstkankerpatiënten met een curatieve
behandeling. Tijdens ieder contact komen de 4
pijlers aan bod: (1) beleving en omkadering,
(2) educatie, (3) anticiperen op problemen en
(4) verhogen van de zelfredzaamheid.
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Borstverpleegkundigen: opleiding en
ondersteuning van borstverpleegkundigen
in netwerkziekenhuizen

De VS onderscheidt zich van de andere TB’s door:
Klinische praktijkexpertise: 50 % van de invulling van de VS’en gaat naar direct
patiëntencontact onder de vorm van TB (cfr grafiek)
Expert guidance en coaching: De grondlegger van TB is shared companionship
dat samen met andere factoren voor een continuïteitstraject zorgt (Poster EBCC 2016)
Consultatie: De VS’en staan in nauw contact met al hun collega’s en
verpleegkundigen van de eenheden. Zo nodig wordt er voor gerichte
ondersteuning gezorgd, zowel casus-specifiek, als opleiding in groep.
Onderzoeksvaardigheden: Binnen onze groep lopen er momenteel 3
onderzoeksthema’s: de ontwikkeling van een beslissingshulp antihormonale
therapie die voldoet aan de criteria van de ‘International Patiënt Decision Aid
Collaboration’; het zoeken van factoren die de nood aan begeleiding door een TB
bepalen (om op deze manier efficiënte zorg te kunnen aanbieden en nog meer te
anticiperen); bevraging van personen die in aanmerking komen voor een
genetische test voor borstkanker of getest zijn en de betrokken hulpverleners om
de noden en beleving te inventariseren. Op deze manier kan er een nationaal
voorstel tot optimalisatie geformuleerd worden (i.s.w. Pink Ribbon Fonds).
Klinisch en professioneel leiderschap: De VS’en zijn intern aanwezig op iedere
stafvergadering van het Multidisciplinair Borstcentrum, op deze manier zijn ze
nauw betrokken bij beslissingen, zowel inhoudelijk en organisatorisch. Bestuurslid
van de werkgroep Verpleegkundig consulenten en specialisten van de VVRO.
Veranderingskunde-vaardigheden zijn noodzakelijk om de projecten te
implementeren. Bovendien werken we ook rond ethische dillema’s, bijvoorbeeld
de terugbetaling bij een reconstructie.
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