Waarom de oprichting van een
prostaatkliniek?

Wat is de taak van een
prostaatverpleegkundige?

Het méér voorkomen van prostaatkanker en
de nood aan een georganiseerde
multidisciplinaire aanpak van deze
aandoening hebben geleid tot de oprichting
van een prostaatkliniek.

De prostaatverpleegkundige kunt u zien als de
vertrouwenspersoon van de patiënt en zijn
partner. Iemand die er vanaf het begin bij is en
zo nodig altijd te bereiken is.

Het multidisciplinair team bestaat uit
urologen, oncologen, radiotherapeuten,
kinesitherapeuten, verpleegkundigen en een
gespecialiseerd prostaatverpleegkundige.
Deze ploeg zal zich inspannen om de patiënt,
bij wie een prostaatcarcinoom werd
gediagnosticeerd, optimaal te adviseren, voor
te bereiden en te begeleiden vóór, tijdens en
na zijn behandelingsperiode in het
ziekenhuis.
De prostaatkliniek is het werkinstrument om
de patiënt met een prostaataandoening zo goed
mogelijk te dienen.

De prostaatverpleegkundige kan een
constante zijn voor de patiënt. Dat geeft de
patiënt een zekerheid in de onzekere tijden die
voor hem liggen.
Om de angst bij de patiënt en zijn omgeving te
reduceren zal de prostaatverpleegkundige
correcte informatie en een professionele en
deskundige begeleiding geven.
Hij zal de patiënt en zijn omgeving leren om
te gaan met alle aspecten die kunnen
voortvloeien uit de ziekte en/of de
behandeling ervan.
Als vertrouwenspersoon staat hij dus heel
dicht bij de patiënt en zijn partner en kan hij
zodoende vlug inspelen op hun noden.

Waar staat de prostaatkliniek voor?

•

Kwaliteitszorg op maat van de patiënt
en zijn familie.

•

Een multidisciplinaire deskundige
aanpak.

•

Dynamische zorgverlening in functie
van de nieuwste ontwikkelingen.

•

Een unieke individuele zorg waarbij de
patiënt en zijn omgeving centraal
staan.

•

Begeleiding vóór, tijdens en na de
ziekenhuisopname.

•

Uitgebreid en correct geïnformeerd
worden.

•

Correct geadviseerd worden.

•

Patiëntvriendelijkheid.

•

Vertrouwen.

•

Continuïteit.

•

Dialoog.

Samenstelling van de prostaatkliniek
•

De geneesheer-coördinator
Dr. Peter Van Oyen
diensthoofd departement urologie

•

De urologen
Dr. Jo Ampe en dr. Hugo Denys

•

De assistent-urologen

Prostaatkliniek
Departement urologie
AZ Sint-Jan AV
Ruddershove 10
8000 Brugge

E-mail: prostaatkliniek@azbrugge.be

•

De huisarts

•

De verpleegkundige-coördinator
Luc De Laere
gespecialiseerd
prostaatverpleegkundige

•

De hoofdverpleegkundige
Benjamin Deblauwe

•

De verpleegkundigen en de
verzorgenden van de dienst urologie

•

De kinesitherapeut(e)
Els De Deckere
gespecialiseerd in de pelvische
reëducatie
(bekkenbodemkinesitherapie)

•

De dienst medisch-maatschappelijk
werk
Stijn De Kesel
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