II Oncologisch

II Openingsuren en

II Opname

De behandelende arts heeft u doorverwezen naar de afdeling oncologisch dagziekenhuis.

Oncologisch dagziekenhuis Aalst

Inschrijven

Het team van artsen, verpleegkundigen, psychologen en
sociaal assistenten staat klaar om u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.

Open van maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot 18u00.

dagziekenhuis Aalst

Onze doelstelling is voornamelijk om een hoogkwalitatieve, innovatieve, toegankelijke, verantwoorde en veilige
zorg te bieden in een mensgerichte omgeving.
Als u op het oncologisch dagziekenhuis een chemotherapeutische behandeling volgt, zal u van de verpleegkundigen, naast deze brochure met praktische informatie over
onze dienst, ook een folder krijgen die u een duidelijk beeld
geeft van het verloop van uw behandeling.
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel
dan zeker niet om ons te contacteren.
Wij wensen u en uw familie veel sterkte en moed in deze
moeilijke periode.
Het oncologisch team.

afspraken secretariaat
en dagziekenhuis

Openingsuren
Afspraken
Buiten deze openingstijden kan u voor dringende zaken de
dienst spoedopname bereiken op het nummer:
T +32 (0)53 76 40 06.
Voor een bevestiging van uw afspraak op de dagkliniek vragen
wij u vriendelijk de dag voordien te bellen naar het nummer
T +32 (0)53 76 49 40 tussen 10 uur en 16 uur.
Ook voor alle inlichtingen betreffende uw opname kan u ons
telefonisch bereiken op dit nummer.

Secretariaat oncologie Aalst
Openingsuren
Open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en
van 13u tot 16u30.

Afspraken
U kan telefonisch een afspraak bij de arts maken tijdens de
openingsuren op het nummer T +32 (0)53 76 49 35.

• Voor elke opname dient u zich eerst in te schrijven aan
het onthaal op het gelijkvloers.
• Hiervoor heeft u de volgende documenten nodig: identiteitskaart en eventuele documenten voor uw hospitalisatieverzekering.

Opname
Na inschrijving aan het onthaal meldt u zich aan het loket
van het oncologisch dagziekenhuis. Daar wordt u door onze
secretaresse ontvangen en begeleid naar uw kamer. De verpleegkundige komt bij u langs om uw infuus te prikken en
een bloedstaal af te nemen. De behandeling wordt gestart
door de verpleegkundige.
Wij vragen u om thuis een ontbijt te nemen en uw gebruikelijke medicatie in te nemen tenzij anders vermeld door uw
behandelende arts.
’s Middags krijgt u een broodmaaltijd en warme soep aangeboden. Overdag kan u steeds water, cola, koffie en thee
verkrijgen.
Wanneer u chemotherapie inloopt vragen wij u vriendelijk de
afdeling niet te verlaten.

Artsen
U kan steeds terecht bij uw behandelende arts met vragen over uw diagnose, onderzoeken of behandelingen.
• Dr. Joanna Van Erps
• Dr. David Van Brummelen
• Dr. Charlotte Caron

Psychologen
De psychologen komen in principe langs bij de start van
uw chemotherapie. Indien u dit wenst kan u ook tijdens
de verdere behandeling bij hen terecht voor psychologische ondersteuning.
• Cindy Verhulst
• Tania Vanderstappen

Onco-coach
• Lena Petersson

Secretariaat oncologisch dagziekenhuis
• Virginie Debuyck

Secretariaat consultaties oncologie
• Grecy Timmermans
• Karine Trogh

Functioneel leidinggevende
• Sofie Roelandt

Sociaal assistent
• Veronique Capiau

Verpleegkundig team
Onder leiding van Sofie Roelandt zorgt het team van verpleegkundigen ervoor dat u steeds de beste verzorging en begeleiding krijgt. Heeft u vragen? Dan zijn ze er steeds om u te helpen of door te verwijzen naar de juiste instantie.
• Reinhilde Schepers
• Brigitte Blommaert
• Christel Buekens
• Dora Van den Bossche
• Christine Van der Stuyft
• Martine Lambrecht
• Lena Meganck
• Kristien Van Eenoo
• Lily Verleysen
• Nathalie Sonck
• Elke Depoorter
• Saskia De Neve
• Steffy Priem
• Kristien Van Herreweghe
• Lien De Rijck

Datamanagers
• Kaatje De Tant
• Valerie Cobbaert

Diëtisten
• Veerle Podevijn
• Jozefien Daem
• Jolien De Corte

Informatiebrochure

Oncologisch
dagziekenhuis Aalst

Gelaatsverzorging
• Joske Vereecken
ASZ
campus aalst oncologie
Merestraat 80
9300 Aalst
t +32 (0)53 76 49 40
V.U.: Sabine Siau, alg. dir wnd., p/a ASZ, Merestraat 80, 9300 Aalst

© februari 2017 ASZ

II Voorstelling team

I Autonome verzorgingsinstelling

