I Autonome verzorgingsinstelling

Informatiebrochure

Oncologisch
supportteam

II Inhoud

Het oncologisch supportteam

4

Wie zijn wij

5

De oncologen - de radiotherapeuten - de onco-coach

5

De borstverpleegkundigen

6

De onco-psychologen

7

De sociale dienst

8

De diëtisten

9

De verpleegkundige pijnspecialist/ hoofdverpleegkundige pijnkliniek

10

Gelaatsverzorging

10

Informatie op de webpagina

11

II Het oncologisch
supportteam

Binnen de oncologische kliniek in het ASZ hanteren we een multidisciplinaire
benadering. Dit houdt in dat we naast een professionele geneeskundige zorg,
evenveel aandacht willen geven aan de persoonlijke leef- en ervaringswereld
van u en uw naasten.

In deze folder krijgt u informatie over de verschillende disciplines die voor u
klaar staan. Aarzel niet om contact op te nemen indien we iets voor u en uw
familie kunnen betekenen.
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WIE ZIJN WIJ?
De oncologen
Dr. Caron Charlotte - hematologie		
charlotte.caron@asz.be
Dr. Van Brummelen David			
david.vanbrummelen@asz.be
Dr. Van Erps Joanna			
joanna.vanerps@asz.be
Dr. Van Heddeghem Nathalie 		
nathalie.vanheddeghem@asz.be
Dr. Wilmes Pascale			
pascale.wilmes@asz.be
T campus Aalst: 053 76 49 35
T campus Geraardsbergen en Wetteren: 054 43 24 46

De radiotherapeuten
Dr. Van Parys Hilde			
hilde.vanparys@uzbrussel.be
Prof. dr. Soete Guy			
guy.soete@uzbrussel.be
� campus Aalst: 053 76 66 80

De onco-coach
De onco-coach zorgt voor de opvang en begeleiding van patiënten tijdens de
behandelingsfase – voornamelijk binnen de gastro-enterologie (maag-darm
stelsel) - en voor patiënten die behandeld worden met chemotherapie in
pilvorm. Lena Petersson is een verpleegkundig aanspreekpunt en heeft een
coördinerende functie.
U kunt bij haar terecht met uw vragen en/of problemen (persoonlijk, familiaal en praktisch). Zij kan u ook doorverwijzen naar andere leden van het
oncologisch team indien nodig (psychologe, diëtiste, sociale dienst…).

Indien u opgenomen wordt voor een operatie aan de maag of darmen,
of u start met chemotherapie, dan komt u in contact met haar tijdens uw
behandeling. Zij staat al eerder te uwer beschikking zowel telefonisch als
tijdens haar spreekuur.
U kunt haar gerust bellen voor een afspraak op maandag, donderdag en
vrijdag van 8u tot 16u, op woensdag van 8u tot 12u.
Mevr. Lena Petersson		

lena.petersson@asz.be

T 053 76 62 08

De borstverpleegkundigen
De borstverpleegkundigen zorgen voor de opvang en begeleiding van borstkankerpatiënten. Zij overlopen met hen de verschillende facetten van de behandeling en geven duidelijke en correcte informatie omtrent het verloop
ervan. U kunt bij hen ook terecht voor persoonlijke, familiale en praktische
problemen. In de loop van de onderzoeken, de ziekenhuisopname en de eventuele verdere behandeling zijn zij telefonisch beschikbaar en te raadplegen
tijdens hun spreekuur:
Campus Aalst
Maandag - donderdag: 08-16u 		
Vrijdag: 08-12u
Campus Geraardsbergen
Dinsdagnamiddag: na afspraak
Mevr. Hilde Berlanger
hilde.berlanger@asz.be		
Mevr. Annemie Torrekens annemie.torrekens@asz.be

T 053 76 66 09
T 053 76 66 09
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De onco-psychologen
Omgaan met kanker heeft een grote impact op uw persoonlijk en familiaal
leven. Het gooit uw leven grondig overhoop en roept gedurende lange tijd
veel onzekerheden en spanning op.
Als onco-psychologen ondersteunen we u in het omgaan met gevoelens of
angsten, het zoeken naar antwoorden op vragen zoals “Hoe spreek ik erover
met mijn partner, (klein)kinderen?”, …
We bieden ruimte om te spreken over de impact van wat u overkomt, het
aanleren van angst- en spanningsreductietechnieken of psycho-educatie
zodat u weer op eigen kracht verder kan.
Deze ondersteuning kan doorheen individuele gesprekken, koppel- of
gezinsgesprekken.
Een eerste contactmoment is voorzien bij de opstart van de chemobehandeling in de oncologische dagkliniek. We peilen hierbij ook naar de behoefte tot
verdere opvolging van u en/of uw partner.
Ook op andere momenten kunt u bij ons terecht (ziekenhuisopname, controlemomenten, na de behandeling…).
Vraag zeker ook naar het onco-revalidatieprogramma, het groepsprogramma voor (klein)kinderen van (groot)ouders met kanker of eventuele
andere initiatieven.

Campus Aalst
Mevr. Tania Vanderstappen
Mevr. Cindy Verhulst

tania.vanderstappen@asz.be
cindy.verhulst@asz.be

T 053 76 66 27
T 053 76 62 07

Campus Geraardsbergen
Mevr. Nele Wagemans

nele.Wagemans@asz.be

T 054 43 22 07

Campus Wetteren
Mevr. Roos Crabbe

roos.crabbe@asz.be

T 09 368 82 14

De sociale dienst
Een ziekenhuisopname is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Er kunnen zich
vragen en problemen voordoen waarbij u het gevoel hebt dat u ze niet alleen
kan oplossen. Misschien door uw thuissituatie, uw werk, uw ziekteverloop,
uw financiële en administratieve situatie, uw ontslag uit het ziekenhuis. Bij de
sociale dienst kan u terecht met uw vragen.
Campus Aalst
Mevr. Veronique Capiau diensthoofd				
			veronique.capiau@asz.be
T 053 76 40 41
Mevr. Mina De Bondt pneumologie, gastro –interne en PST
			mina.debondt@asz.be
T 053 76 40 40
Dhr. William Van Hecke dagkliniek, radiotherap0ie en algemene heelkunde
			william.vanhecke@asz.be
T 053 76 40 78
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Campus Geraardsbergen en Wetteren
Mevr. Katherine De Martelaere
katherine.demartelaere@asz.be		
				
T 053 76 49 43
Mevr. Veerle Poelaert		
veerle.poelaert@asz.be			
							 T 054 43 22 19
Mevr. Liesbeth Chavatte		
liesbeth.chavatte@asz.be		
							 T 054 43 22 02

De diëtisten

Voeding speelt een ondersteunende rol bij chemo- en radiotherapie. Een
goede voedingstoestand is belangrijk voor een goed verloop van de
behandeling.
Om de door chemo- en radiotherapie ontstane voedingsproblemen op te
vangen staan er voor u diëtisten klaar. De diëtist(e) komt regelmatig langs en
zal samen met u bekijken hoe het huidige voedingspatroon kan aangepast
worden om een zo goed mogelijke voedingstoestand te behouden. U kan de
diëtist(e) steeds contacteren bij vragen of problemen.
Campus Aalst
Jolien De Corte			
Jozefien Daem			
Veerle Podevijn			

jolien.decorte@asz.be
jozefien.daem@asz.be
veerle.podevijn@asz.be

T 053 76 58 64
T 053 76 58 61
T 053 76 48 62

Campus Geraardsbergen
Anja Lebon			

anja.lebon@asz.be

T 054 43 22 06

Campus Wetteren
Christine Baeyens		

christine.baeyens@asz.be T 09 368 51 05

De verpleegkundige pijnspecialist / hoofdverpleegkundige pijnkliniek
U kunt steeds bij hem terecht voor advies rond bestaande pijn. Hij kan samen
met u de behandeling evalueren en aanpassen zo nodig (na overleg met uw
arts). Hij werkt mee om de kwaliteit van uw zorg te optimaliseren.
Campus Aalst
Frans Van Der Veken

frans.vanderveken@asz.be

T 053 76 49 00

Campus Geraardsbergen
Jan de Decker		
jan.dedecker@asz.be		
Dinsdag en woensdagnamiddag

T 054 43 22 12

Gelaatsverzorging
Kanker en zijn behandelingen hebben vaak tijdelijke gevolgen voor het
uiterlijk. Een goed verzorgd uiterlijk kan iemand meer zelfvertrouwen geven.
De schoonheidsverzorging heeft dan ook als voornaamste doel de algemene
gemoedstoestand van de patiënt te optimaliseren. Wie er goed uitziet, voelt
zich vaak ook beter! Daarom heeft de Stichting tegen Kanker schoonheidsconsulenten opgeleid, die de problemen van de kankerpatiënten begrijpen en
hen kunnen helpen met het terugvinden van een positief zelfbeeld.
Campus Aalst
Joske Vereecken						 T 053 76 47 46
Campus Geraardsbergen
Nathalie Van Daele					
T 054 43 22 18
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Uiteraard staan ook de andere artsen en chirurgen, die hier boven niet
vermeld staan, achter u. Dit geldt ook voor de artsen en verpleegkundigen
op de afdeling radiotherapie, de medische secretaressen, de hoofdverpleegkundige op de dagkliniek met haar team van gespecialiseerde verpleegkundigen, de hoofdverpleegkundige op afdeling heelkunde en haar team van verpleegkundigen, de medewerkers onco-revalidatie, het palliatief supportteam
en VELE anderen…

Voor meer informatie kan u terecht op onze webpagina:
www.asz.be/deelwebsites/oncologie/over-oncologie

campus geraardsbergen oncologie
Gasthuisstraat 4
9500 Geraardsbergen
t +32 (0)54 43 24 00

V.U.: Sabine Siau, alg. dir wnd., p/a ASZ, Merestraat 80, 9300 Aalst

campus wetteren oncologie
Wegvoeringstraat 73
9230 Wetteren
t +32 (0)9 368 82 26
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