Informatiemap voor patiënten
Eigendom van
Naam: _____________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________
GSM: ______________________________________________________________________
Als u deze map vindt, verzoeken wij u contact op te nemen met de eigenaar op bovenstaand
telefoonnummer.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Deze informatiemap is opgesteld voor de patiënten digestieve oncologie van het OLV
Ziekenhuis campus Aalst, Asse en Ninove.
Digestieve oncologie houdt zich bezig met de preventie, opsporing, diagnosestelling en
behandeling van kwaadaardige gezwellen van het maagdarmstelsel. Het gaat hier dus om
kanker ter hoogte van de slokdarm, maag, pancreas, galblaas, galwegen, lever, dunne darm,
dikke darm of endeldarm.
Digestieve oncologie is geen afzonderlijke afdeling binnen het ziekenhuis, maar een
overkoepelend multidisciplinair overlegorgaan.
Een dergelijke structuur is noodzakelijk gezien het grote aantal betrokken medische
disciplines en de toenemende complexiteit van de zorgverlening.
Bovendien overkoepelt het OLV meerdere campussen (Asse, Aalst, Ninove). Binnen de
structuur digestieve oncologie streven wij naar een uniform beleid voor screening van
gastro-intestinale tumoren, diagnostiek, lokale en medicamenteuze behandeling, opvolging,
risicobepaling, palliatieve zorg, psychosociale begeleiding, ...
De diagnose of mogelijkheid van kanker roept bij veel mensen onmiddellijk vragen en
emoties op. Op korte tijd krijgt u veel informatie te verwerken over de ziekte, onderzoeken
die volgen en de behandeling die de arts adviseert.
Het is niet altijd eenvoudig deze informatie te begrijpen, te onthouden en te verwerken.
Deze map is bedoeld als ondersteuning.
Tijdens uw behandeling zal deze map systematisch worden aangevuld met informatie door
uw behandelende arts, een verpleegkundige, de dienst patiëntenbegeleiding, uw huisarts of
iemand anders.
Deze map is uw persoonlijke eigendom. U kunt er zelf aantekeningen in maken en vragen in
noteren. Tijdens een volgend bezoek aan uw huisarts, specialist in het ziekenhuis of een
andere zorgverlener kunt u zo uw vragen stellen.
Het is de bedoeling dat u:
- Deze map meeneemt bij uw bezoek aan het ziekenhuis, de huisarts of andere
zorgverleners;
- Artsen en verpleegkundigen vraagt belangrijke informatie aan te vullen of te noteren.
Uiteraard is deze informatiemap slechts een beperkt hulpmiddel. Een persoonlijk gesprek
met uw arts of andere medewerker van het behandelende team blijft belangrijk. Aarzel niet,
stel gerust uw vragen en spreek over uw gevoelens en onzekerheden. Ons team zal u altijd
proberen te helpen.
Wij hopen in elk geval dat deze informatiemap positief zal bijdragen in het begrijpen en de
verwerking van uw ziekteproces.
Namens het voltallige team digestieve oncologie campus Aalst, Asse en Ninove.

Stafvergaderingen
Iedere dinsdag van 18.00 uur tot 19.30 uur vergadert het multidisciplinaire team. Deze
stafvergadering wordt bijgewoond door alle betrokken artsen (anatoom-patholoog,
radioloog, chirurg, digestief oncoloog, medisch oncoloog en radiotherapeut) en de
verpleegkundig zorgcoördinator.
Tijdens deze stafvergadering wordt elke nieuwe patiënt besproken maar ook iedere wijziging
van behandeling. Ook diagnostische en therapeutische problemen van de patiënt in
opvolging komen aan bod.
Elk therapievoorstel wordt altijd ondersteund door het volledige team. In de besluitvorming
worden niet alleen de strikte medische elementen weerhouden, maar ook de psychosociale
context.
Er wordt in die mate belang gehecht aan het advies van de volledige staf, dat sommige
beslissingen worden uitgesteld tot na bespreking op de stafvergadering. Dat kan leiden tot
enige vertraging van de behandeling, maar weegt echter niet op tegen de enorme
meerwaarde van een multidisciplinair advies.

Telefonische bereikbaarheid
Medisch Coördinatoren digestieve oncologie OLV
Dr. Koen Hendrickx
Dr. Pieter Dobbels
Dr. Veerle Casneuf

053/72.44.28
053/72.44.28
053/72.44.28

Verpleegkundig Coördinator digestieve oncologie OLV
Valerie Dierick

053/72.70.65.

Oncologisch psychosociaal supportteam (OPST)
Sociaal verpleegkundigen
Evelien Staelens

053/72.47.02

Klinisch Psychologen
Sarah Van Vreckem
Dankwart Van Avermaet

053/72.47.01
053/72.87.12

Palliatief Support Team
Bert Vandenborne
Myriam Verhas
Dr. Kathleen De Wolf

Datamanager & Studieverpleegkundige
Ilse Claessens
Hilde Keymeulen
Sofie Tombeur

053/72.46.65
053/72.46.65

053/72.45.02
053/72.41.60
053/72.87.02

Telefoonnummers OLV, campus Aalst
Algemeen telefoonnummer

053/72.41.11

Algemene Heelkunde

Secretariaat Algemene Heelkunde:
053/72.45.06
Het secretariaat is op weekdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
Verpleegafdeling Algemene Heelkunde op C4:
053/72.42.39
De verpleegafdeling is dagelijks telefonisch bereikbaar.
Bezoekuren van 14.00 tot 20.00 uur.

Gastro-enterologie

Secretariaat Gastro-enterologie:
053/72.44.28
Het secretariaat is op weekdagen bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur.
Verpleegafdeling Gastro-enterologie X3Zuid:
053/72.44.31
De verpleegafdeling is dagelijks telefonisch bereikbaar.
Bezoekuren van 14.00 tot 20.00 uur.
Verpleegafdeling oncologie T6:
053/72.46.62
De verpleegafdeling is dagelijks telefonisch bereikbaar.
Bezoekuren van 14.00 tot 20.00 uur.
Dagkliniek C6:
053/72.45.51
De dagkliniek is op weekdagen bereikbaar van 7.30 tot 17.00 uur.
Op deze afdeling worden vooral infusionele behandelingen toegediend.
Dagkliniek X3Noord:
053/72.41.25
De dagkliniek is op weekdagen bereikbaar van 7.30 tot 20.00 uur.
Patiënten die endoscopisch onderzoek of kleine ingreep dienen te ondergaan worden op
dagkliniek X3 Noord opgenomen.

Medische Beeldvorming

Secretariaat Medische Beeldvorming:

053/72.40.53 of 053/72.47.53
Het secretariaat is op weekdagen bereikbaar van 7.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00
tot 12.00 uur.

Menselijke erfelijkheid

Secretariaat
053/72.44.79
Het secretariaat is op weekdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Nucleaire Geneeskunde

Secretariaat Nucleaire Geneeskunde:
053/72.44.77
Het secretariaat is op weekdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.

Radiotherapie

Secretariaat Radiotherapie-Oncologie:
053/72.44.79
Het secretariaat is op weekdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Spoedgevallen

053/72.49.96

Bij dringende situaties waarbij u op andere TEL geen gehoor vindt.

Telefoonnummers OLV, campus Asse
Algemeen telefoonnummer
Algemene heelkunde

02/300.61.11

Secretariaat Heelkunde:
02/300.63.29
Voor inlichtingen en afspraken is het secretariaat bereikbaar van maandag tot vrijdag.

Gastro-enterologie

Secretariaat Gastro-enterologie:
02/300.62.56
Voor inlichtingen en afspraken is het secretariaat bereikbaar van maandag tot vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
Verpleegafdeling op VE5:
02/300.62.89
De verpleegafdeling is dagelijks telefonisch bereikbaar.
Bezoekuren van 14.00 tot 20.00 uur.

Oncologisch psychosociaal supportteam (OPST)
Sociaal verpleegkundige
Helga Schutyser

02 300 60 88

Klinisch Psycholoog
Annelies Steurs

02 300 60 88

Medische Beeldvorming

Secretariaat Medische Beeldvorming:
02/300.62.57
Voor inlichtingen en afspraken is het secretariaat bereikbaar van maandag tot vrijdag van
8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 11.00 uur.

Spoedgevallen

02/300.63.61

Bij dringende situaties waarbij u op andere TEL geen gehoor vindt.

Telefoonnummers OLV, campus Ninove
Algemeen telefoonnummer

054/31.21.11

Algemene heelkunde

Via secretariaat Algemene Heelkunde Aalst
053/72.45.06
Het secretariaat is op weekdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Medische Beeldvorming

Secretariaat Medische Beeldvorming:
054/31.20.10
Voor inlichtingen en afspraken is het secretariaat bereikbaar van maandag tot vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.

Gastro-enterologie

Secretariaat Gastro-enterologie:
054/31.20.84
Voor inlichtingen en afspraken is het secretariaat bereikbaar van maandag tot vrijdag van
8u30 tot 16u30.

Telefoonnummers van belangenorganisaties
Vlaamse Liga Tegen Kanker
Vlaamse Kankertelefoon
Stichting tegen Kanker

02 227 69 69
078 15 01 51
0800 15 802

Informatie rond darmkanker
www.europacolon.be

Lotgenotengroepen voor mensen met darmkanker
Talk Blue Vlaanderen
Luc Pollet (voorzitter)
Snellegemstraat 2A - 8490 Jabbeke
Tel.: 0475/65.37.00
E-mail: Luc.pollet@gamacompany.be
https://www.facebook.com/talkbluevlaanderen
Stoma Ilco vzw
Guido De Ron (voorzitter)
Waterstraat 59 - 3130 Begijnendijk
Tel.: 016/56.03.56 – 0477/613800
E-mail: guido.deron@skynet.be
Website: www.stoma-ilco.be
Plaatselijke afdelingen van Stoma Ilco vzw:
- Aalst: Lilyane De Wolf, tel. 053/80.51.85
- Dendermonde: Erik Van Nuffel, tel.: 052/42.29.11
- Gent: Hilde Van de Voorde, tel. 09/34.55.900
- Halle: François Huygh, tel.: 02/38.00.788

Zelfhulpgroep GIST tumoren

Contactpersoon Kris Heymans: 03/887.09.67
Mailadres: kh@contactgroepgist.be of www.contactgroepgist.be

Lotgenotengroep voor neuro-endocriene tumoren (NET) & multipele endocriene
neoplasie (MEN)
Vzw NET & MEN Kanker België
Franchommelaan 124 / F6
8370 Blankenberge
Tel. 0471/21.77.54
E-mail: net-men-kanker@hotmail.com
Website: www.net-men-kanker.be
Facebook: vzw NET & MEN Kanker Belgium
Véronique De Graeve (voorzitter)
Tel. 050/41.12.90
Patrick Van Dyck (vicevoorzitter)
Tel. 034/55.19.00 of 0475/57.02.09

