DIENST ONCOLOGIE/
HEMATOLOGIE

U wordt binnenkort behandeld op onze dienst oncologie/
hematologie. Tijdens uw zorgtraject bij ons willen we u zo
goed mogelijk begeleiden. In deze brochure vindt u daarom
heel wat praktische informatie. Onze teams staan natuurlijk
altijd voor u klaar, want we zijn ervan overtuigd dat bij elk
zorgtraject ook het menselijke aspect onmisbaar is.

CONSULTATIES BIJ DE ONCOLOOG/HEMATOLOOG
Tijdens uw zorgtraject gaat u meermaals
op consultatie bij de arts. In het kader van
uw behandelingsplan gaat u eventueel ook
langs bij andere specialisten (radiotherapeut, chirurg, pneumoloog ...).

Wat neemt u mee?
Komt u voor de eerste keer naar onze
dienst? Vergeet dan zeker het volgende niet:
- brief van uw huisarts (als u daarover
beschikt);
- de resultaten van eerdere onderzoeken
buiten het UMC Sint-Pieter (radiologie,
scanner, bloedonderzoek ...);
- lijst van de medicijnen die u gewoonlijk
neemt.

Waar moet u heen?
Consultaties bij de oncoloog* en de hematoloog vinden plaats in kamer 107, op de
zevende verdieping van de polikliniek.
Toegang: Waterloolaan 129
* Consultaties oncologie-pneumologie
vinden plaats op de afdeling 305 (ingang
via de hoofdingang ‘hospitalisatie’ in de
Wolstraat).

DAGKLINIEK – AFDELING 306
Om het comfort van de patiënt te verhogen,
trachten we behandelingen van tumoren zo
veel mogelijk ambulant in de dagkliniek toe
te dienen.
In onze dagkliniek (afdeling 306) worden
patiënten verzorgd voor kankerbehandelingen, hematologie, reumatologie of interne
geneeskunde.
De afdeling beschikt over 21 plaatsen.
Patiënten krijgen een bed of een fauteuil
toegewezen, afhankelijk van hun behandeling en behoeften.

Het team bestaat uit verschillende
zorgverleners met ieder een andere
rol, afhankelijk van de activiteiten en
behoeften. Verschillende verpleegkundigen
gespecialiseerd in oncologie stemmen de
zorg perfect af op de behoeften van iedere
patiënt. Het zorgteam overlegt en werkt
nauw samen met alle partijen die bij het
zorgtraject betrokken zijn.

•
-

Hoe ziet een dag in de
dagkliniek eruit?

-

•
-

•

Vooraf
In sommige gevallen moet u de
dag ervoor een bloedonderzoek
laten uitvoeren. Als de uitslag van dat
bloedonderzoek gunstig is, krijgt u uw
behandeling.
U moet niet nuchter zijn, tenzij dat
uitdrukkelijk werd gevraagd.
Bij aankomst
Meld u eerst aan bij het centrale
administratieve onthaal op 406 C.

-

-

Uw verblijf
We vragen u tijdens de behandeling
de afdeling niet te verlaten zonder
toestemming van een verpleegkundige.
U mag uw mobiele telefoon gebruiken.
Een persoon naar keuze mag u
vergezellen als u dat wenst (volgens
de geldende gezondheidsvoorschriften).
U krijgt een lichte koude lunch als u dat
wenst.
Afhankelijk van uw zorgtraject en uw
behoeften komt uw arts (oncoloog)
eventueel bij u langs tijdens uw verblijf
in de dagkliniek. Tip: schrijf alle vragen
die u voor uw arts heeft in uw
opvolgboekje. De duur van uw verblijf
hangt af van uw behandeling.

• Vertrek
Als de behandeling en verzorging afgelopen
zijn, kunt u naar huis. Denk eraan om bij
het onthaal een nieuwe afspraak te maken
(indien nodig). De verpleegkundige die voor
u instaat, licht u hierover in.
U mag zelf met de wagen naar huis rijden,
tenzij anders is aangegeven.

Wat neemt u mee?
•
•
•
•
•

Uw identiteitskaart
Gegevens van een contactpersoon
Uw gebruikelijke medicatie voor
overdag
Gemakkelijke kleren (geen toiletspullen
of nachtkleding nodig)
Iets om u bezig te houden (boek ...)

Laat kostbare spullen (juwelen ...) die u niet
nodig hebt thuis

Waar moet u heen?
Hoofdingang Wolstraat 105, route 306
(zesde verdieping)

Contactpersonen
Hoofdverpleegkundige:
Yvette BASUNGA
Kantoor verpleegkundigen:
T. 02/535.40.83 ou
T. 02/535.49.29
U306@stpierre-bru.be
Fax 02/535.35.58

DE AFDELING
HEMATOONCOLOGIE –
AFDELING 406
Voor sommige behandelingen is een
ziekenhuisopname van meerdere dagen
nodig in afdeling 406.
Afdeling 406 is een hospitalisatieafdeling
voor geneeskunde, oncologie en
hematologie. Ze beschikt over 26 bedden.
Een multidisciplinair team zorgt voor de
patiënten en komt tegemoet aan al hun
behoeften: artsen medische oncologie,
hemato-oncologie, continue zorg,
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers,
fysiotherapeuten en diëtisten.

Hoe verloopt een hospitalisatie
op de afdeling hematooncologie?
•
•

•
-

-

Vooraf
U moet niet nuchter zijn, tenzij dat
uitdrukkelijk werd gevraagd.
Bij aankomst
Meld u eerst aan bij het onthaal van
de opnamen op de benedenverdieping. Daarna gaat u naar het onthaal
van de afdeling.
We vragen u de afdeling niet te
verlaten tijdens de behandeling.
Uw verblijf
U mag uw mobiele telefoon
gebruiken.
Bezoekuren: van 12 tot 20 uur
Een arts komt tijdens uw verblijf elke
dag bij u langs. Tip: schrijf alle vragen
die u voor uw arts heeft in uw
opvolgboekje.
De duur van uw verblijf hangt af van
uw behandeling.

• Vertrek
Als de behandeling en verzorging afgelopen
zijn, kunt u naar huis.
Vergeet uw ontslagpapieren en voorschriften niet wanneer u vertrekt, en zorg dat er
een opvolgafspraak is gemaakt.

Wat neemt u mee?
•

•
•
•

•

Uw identiteitskaart en eventuele
papieren van uw hospitalisatieverzekering
Gegevens van een contactpersoon
Uw gebruikelijke medicijnen
Persoonlijke bezittingen (makkelijke
kleren, toiletartikelen, nachtkleding,
slippers ...)
Iets om u bezig te houden (boek ...)

Laat kostbare spullen (juwelen ...) die u niet
nodig hebt thuis

Contactpersonen:
Hoofdverpleegkundige: Karim Kebbache
Kantoor verpleegkundigen:
T. 02 535 38 25

Waar moet u heen?
Hoofdingang Wolstraat 105, route 406
(zesde verdieping)

DE VERPLEEGKUNDIGE
COÖRDINATOR IN
DE ONCOLOGISCHE
ZORG

Ons VCOZ-team
Elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur

De gevolgen van een kankerdiagnose
en de moeilijkheden die met de ziekte
gepaard gaan zijn uiteenlopend. Daarom
begeleidt een VCOZ of verpleegkundige
coördinator van de oncologische zorg
u. Hij/zij verzekert een optimale en
gecoördineerde zorg en is uw belangrijkste
contactpersoon tijdens uw hele zorgtraject.
De VCOZ:
• is uw eerste aanspreekpunt;
• helpt u de ziekte en de behandeling
ervan te begrijpen;
• legt u de verschillende behandelingen
uit: hoe ze werken, wat de mogelijke
bijwerkingen zijn;
• organiseert en coördineert uw zorgtraject tijdig: uit te voeren onderzoeken, tussentijdse controles,
behandelingen ...;
• evalueert mogelijke moeilijkheden
en middelen om u door te verwijzen
naar andere gezondheidswerkers
(maatschappelijk werker, fysiotherapeut, psycholoog, continue
zorg ...).

Urologische oncologie, KNO,
pneumologie

Digestieve oncologie, gynaecologie,
neurologie
Jamila Rouatbi
T. 02/535.47.31

Muriel Nkone
T. 02/535.37.44
Senologie

T. 02/506.70.40

Soumia Etbaz
T. 02/506.70.81
Brigitte Tumukunde
T. 02/506.70.89

HET MEDISCHE
TEAM

PRAKTISCHE
INFORMATIE

• Medische oncologie
oncologie@stpierre-bru.be

Bereid uw vragen voor

Dr Corina Martinez - Diensthoofd
Disciplines: senologie (borst), gynaecologie,
huidtumoren (niet-melanoom)
Dr Petra Boegner - Oncoloog
Disciplines: urologie, mond-, hoofd- en
halstumoren, melanoom, neuro-oncologie
Dr Jesus Poveda - Oncoloog
Disciplines: senologie, gynaecologie,
urologie
Dr Cinzia Remondo - Oncoloog
Disciplines: digestieve oncologie,
senologie, urologie
Dr Amélie Deleporte - Gastro-enteroloog
• Hemato-oncologie
hematologie@stpierre-bru.be
Dr Marie-Agnès Azerad - Diensthoofd
Dr Fulvio Massaro - Hematoloog
Dr Jade Ku - Hematoloog
Dr Daphné Papazoglou - Hematoloog
• Pulmonale oncologie
Pr Vincent Ninane - Erediensthoofd
Pr Marie Bruyneel - Diensthoofd
Dr Ionela Bold - Pneumoloog

Om u zo goed mogelijk te informeren en
gerust te stellen, raden we u aan uw vragen
te noteren voordat u naar het ziekenhuis
komt.
• Waar heb ik momenteel problemen
mee, wat zijn de mogelijke
bijwerkingen van de behandelingen ...?
• Op welke vragen over mijn ziekte,
mijn behandeling, heb ik nog geen
antwoord gekregen? Waarover wil ik
met de arts/verpleegkundige spreken?
• Heb ik certificaten, voorschriften ...
nodig?

Plan van het UMC Sint-Pieter

Openbaar vervoer: het UMC Sint-Pieter is
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer.
- Metro 2 en 6 (Hallepoort / Munthof )
- Tram 3-4-23-51 (Hallepoort)
- Bus 27 - 48 - De Lijn (134 - 136 - 137365 A - W - 123) (Hoogstraat / Blaes /
Hallepoort)
- Trein (Brussel-Zuid)
Parkeren: het ziekenhuis beschikt over
een betalende parking die voor iedereen
toegankelijk is. Ingang via de Hoogstraat
322.

Vergoeding van
verplaatsingskosten
voor dagkliniek en
consultaties oncologie
Wie heeft recht op een tussenkomst?
Niet-gehospitaliseerde kankerpatiënten
behandeld met chemotherapie of radiotherapie (+ opvolgconsultaties)
Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
Voor de patiënt zelf:
- openbaar vervoer: volledig terugbetaald
- andere vervoermiddelen: 0,25 €/km.
Vraag uw arts om een attest!
Hoe ontvang ik de terugbetaling?
Vraag uw verzekeraar om meer informatie.

CHU Saint-Pierre/Site Porte de Hal
rue Haute 322 - 1000 Bruxelles
T. 02/535.31.11
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