Afdeling

Borstcentrum
Wanneer u een afwijking in uw borst opmerkt, kunt u terecht bij het Borstcentrum van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Wij krijgen veel vragen over het Coronavirus. Op de website van Borstkankervereniging Nederland vindt u meer informatie
(https://borstkanker.nl/nl/nieuws/bvn-en-nabon-geven-antwoorden-over-het-coronavirus-en-borstkankerzorg). Heeft u
een vraag over uw specifieke behandeling? Neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist van het
Borstcentrum. Op onze pagina "naar het ziekenhuis in Coronatijd
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/naar-het-ziekenhuis-coronatijd)" vindt u algemene informatie over de maatregelen
die we in het JBZ nemen.

Bij het Borstcentrum werken medisch en verpleegkundig specialisten die deskundig zijn op het gebied van afwijkingen in de borst. Het
Borstcentrum biedt zorg op maat. Iedere situatie is anders en iedere patiënt is uniek. Daarom volgt iedere bezoeker van het
Borstcentrum een eigen ‘zorgpad’, een zorgvuldig uitgedacht aantal stappen.
Wanneer een afwijking aan uw borst is geconstateerd, of als er mogelijk sprake is van borstkanker, heeft u veel vragen. Wij begrijpen
dat en doen ons uiterste best al uw vragen te beantwoorden.

Multidisciplinair overleg
Elke patiënt die wordt door verwezen naar het Borstcentrum, wordt multidisciplinair besproken. Dit wil zeggen dat alle betrokken
specialisten met elkaar bespreken wat voor u de juiste vervolgonderzoeken, operatie of aanvullende behandeling is.
Uw chirurg, een oncoloog, een radiotherapeut, een patholoog, een radioloog, een plastisch chirurg en uw verpleegkundig specialist
bespreken uw situatie. Deze besprekingen vinden iedere werkdag plaats. Als dit voor u van toepassing is, krijgt u na de bespreking een
afspraak op de polikliniek om het behandelplan te bespreken.
Wij streven ernaar dat u vanaf het begin duidelijke afspraken krijgt waarbij u steeds weet wanneer u een uitslag kunt verwachten. Het
behandelplan wordt daarom met u besproken na het multidisciplinaire overleg.

(073) 553 36 00
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Praktische tips
Hoe verloopt een bezoek aan het Borstcentrum?
Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt als u door uw huisarts bent doorverwezen naar het Borstcentrum. Hier leest u wat u kunt
verwachten van een bezoek aan het Borstcentrum
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hoe-verloopt-een-bezoek-aan-het-borstcentrum).

Workshops uiterlijke verzorging (online)

Het Oncologisch Centrum organiseert samen met de stichting Look Good… Feel Better workshops met tips en adviezen over uiterlijke
verzorging (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/workshops-uiterlijke-verzorging) voor mensen met kanker. Vanwege het Coronavirus
biedt de stichting Look Good... Feel Better de workshops nu online aan. De workshops zijn gratis.

Uw afspraak in het ziekenhuis
Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/uw-polikliniekbezoek) van een afspraak in het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ
Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/herhaalrecept-mijnjbz) uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het
bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt
Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/regels-en-rechten).

Naar de dokter? 3 goede vragen!
Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij
u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen
door 3 goede vragen (https://3goedevragen.nl/patienten/) te stellen.

Betrokken afdelingen
Chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie)
Oncologisch Centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum)
Radiologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/radiologie)
Laboratorium Pathologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/laboratorium-pathologie)
Instituut Verbeeten (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/instituut-verbeeten)
Plastische Chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/plastische-chirurgie)
Spreekuur verpleegkundig specialist Borstcentrum
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/spreekuur-verpleegkundig-specialist-borstcentrum)

Meer informatie
Erfelijkheid bij borstkanker (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/erfelijkheid-bij-borstkanker)
Borstkanker heeft meestal geen erfelijke oorzaak.
BIRADS (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/birads)
Bij een mammografie, tomosynthese, en echo-onderzoek van de borsten geeft de radioloog een zogenaamde BIRADS-classificatie af.
Barbara blogt (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/barbara-blogt)
Barbara de Laat-Donders schrijft over haar ervaringen als patiënt van het Borstcentrum
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