Oncologisch Support Team

’s Herenbaan 172
2840 Rumst

wij ondersteunen

tel: 03 880 90 11 (algemeen)
tel: 03 880 90 94 (oncologisch support team)

wie kanker heeft

e-mail: info@hfr.be
www.azheiligefamilie.be
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beste patiënt,
Een ziekte als kanker is een breuklijn in iemands levensverhaal. De confrontatie met
ziek zijn doet vaak vragen en twijfels rijzen bij jou en jouw omgeving.
Er zijn praktische beslommeringen. Ook vragen naar de zin van je leven komen soms
scherp naar boven. Verschillende emoties kunnen de kop opsteken bij jou en jouw
naasten. Soms zijn die emoties te zwaar om alleen te dragen. Op dat moment kan
praten met iemand die geen betrokken partij is helpen.
Wij streven binnen ons ziekenhuis naar een totale oncologische zorg, waarin psychosociale ondersteuning een belangrijke plaats verdient. Dit betekent dat artsen,
verpleegkundigen, psychosociale en andere hulpverleners samenwerken om jou en
jouw naasten te helpen.
Het oncologisch support team biedt daarom spontaan het contact aan met de
psychologen en de sociale dienst. De oncologische verpleegkundige staat steeds
voor je klaar met antwoorden op jouw vragen. De diëtiste kan je ondersteunen en
begeleiden bij het aanpassen van je voedings- en leefgewoonten.
Wij kunnen daarnaast rekenen op vrijwilligers en medewerkers van Kom op tegen
Kanker. Zij geven praktische informatie omtrent hun werking en tweemaal per jaar
organiseren wij samen met hen een workshop “Look good, feel better”.
Een beroep doen op het Oncologisch Support Team is kosteloos en vrijblijvend.
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Waar kan het Oncologisch Support Team jou concreet bij helpen?
Wij zoeken oplossingen voor praktische problemen
•
•
•

de organisatie van thuiszorg (begeleiding bij het zoeken naar en bespreken
van een oplossing na het verblijf in het ziekenhuis)
informatie over tegemoetkomingen
vervoerregeling bij chemotherapie en radiotherapie

Wij begeleiden bij vragen en emoties die worden opgeroepen door de ziekte en behandeling.
Je kan bij ons terecht voor
•
•
•

een verhelderend gesprek
ondersteuning
begeleiding bij het nemen van beslissingen die je toekomst beïnvloeden.

Wij geven voedingsadvies
•
•

bij een veranderd eetpatroon of verminderde eetlust
tips en/of oplossingen bij specifieke klachten/ nevenwerkingen.

Wij verzorgen een vlotte communicatie tussen alle betrokken personen/partijen.
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Het Oncologisch Support Team bestaat uit:
Maatschappelijk werkster
Tanja Windelen

Diëtiste
Elke Meynaerts

Psychologen
Lieselotte Verhavert
Leen Braem

Oncologisch verpleegkundigeN D2
Kris Du Mont
Christel Baats
Natasha Eelen

Oncologisch verpleegkundigeN Dagziekenhuis
Suzy Laeremans
Greet Van Dooren

Pastorale en levensbeschouwelijke begeleiding
Lutgart Rens
Dirk Asselberg
Je kan ons alle werkdagen bereiken tussen 09.00u en 16.00u
op het nummer 03 880 90 94.
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