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Wat
De digestieve oncologie houdt zich bezig met de preventie, opsporing,
diagnosestelling en behandeling van kwaadaardige gezwellen van het
maagdarmstelsel.
Het gaat hier dus over tumoren van de slokdarm, maag, dunne darm,
dikke darm, endeldarm, pancreas, de lever, galblaas en galwegen.
Het digestief oncologisch centrum is een multidisciplinair team van artsen,
verpleegkundigen en paramedici welke elk hun deel bijdragen in de
begeleiding van onze patiënten.

Multidisciplinair oncologisch consult
Dit is het overleg tussen geneesheer-specialisten van verschillende
disciplines over de individuele behandeling van een patiënt met een
kwaadaardig gezwel.
Bij dit overleg zijn steeds uw behandelende arts, een oncologische
chirurg, een medische oncoloog en een radiotherapeut-oncoloog
aanwezig.
Aan de hand van uw individueel dossier wordt de meest aangewezen
behandeling bepaald.
Uw huisarts wordt uitgenodigd dit overleg bij te wonen en krijgt nadien
steeds een verslag van het consult.
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Team
Volgende disciplines kunnen deel uitmaken van uw behandeling:
Maag-, darm- en leverziekten (050 45 21 80)
Door middel van specifieke onderzoeken wordt een
precieze oncologische diagnose gesteld.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Cabooter Marc
De Wilde Vincent
Laukens Pierre
Orlent Hans

Medische beeldvorming (050 45 21 00)
Met hoogtechnologische apparatuur worden beelden gemaakt. Aan de hand van
die beelden kan de uitgebreidheid van een tumor bepaald worden en kunnen
eventuele uitzaaiingen aangetoond worden.
Dr. Coenegrachts Kenneth
Dr. Delanote Joost
Dr. Van De Moortele Kris
Medische genetica (050 45 27 33)
De doelstelling van de medische genetica is na te gaan of een ziekte erfelijk is
bepaald.
Prof. Dr. Poppe Bruce (consulent UZ Gent)
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Medische oncologie (050 45 28 06)
Chemotherapie maakt gebruik van geneesmiddelen om kankercellen te doden.
De toediening van deze geneesmiddelen gebeurt voornamelijk door injecties.
Hiertoe plaatst men dikwijls onderhuids een kleine injectiekamer (poortcatheter).
Hiervoor is een opname van enkele uren vereist.
Het toedienen van de chemotherapie zelf gebeurt in het oncologisch centrum en
kan, afhankelijk van het product, enkele uren in beslag nemen.
Dr. Bols Alain
Dr. De Cuypere Eveline

Oncologische heelkunde (050 45 25 60)
Met een heelkundige ingreep wordt het gezwel verwijderd.
Hiervoor is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk.
Dr. Dillemans Bruno
Dr. Feryn Tom

Pathologische anatomie (050 45 27 10)
De patholoog-anatoom onderzoekt weefsels om kwaadaardige cellen op te
sporen of de kenmerken ervan te bepalen.
Dr. De Paepe Pascale
Dr. Van Huysse Jacques
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Radiotherapie-oncologie (050 45 28 00)
Stralen van zeer hoge energie worden gebruikt om de kankercellen te
vernietigen.
De behandeling gebeurt dagelijks in het oncologisch centrum van het
ziekenhuis en duurt slechts een 20tal minuten. Afhankelijk van de
indicatie duurt de behandeling 4 tot 7 weken.
Dr. Blyweert Elke
Dr. Demeestere Geertrui

Voedings- en dieetdienst (050 45 28 70)

Medisch maatschappelijk werk (050 45 20 40)
Dhr. Demarest Johan
Mevr. Desmet Els
Mevr. Laureyns Anja
Mevr. Savat Cindy
Psycholoog (050 45 24 70)
Mevr. Decorte Lien
Mevr. Devriese Eline
Referentieverpleegkundigen
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Claeys Ingrid

Waar vind ik de afdeling
Maag-, darm- en leverziekten
Neem vooraan in het ziekenhuis de rechter lift tot het 1ste verdiep.
Verlaat de lift naar links. Ga de hoek om.
De afdeling bevindt zich op uw rechter kant.
Medische beeldvorming
Neem vooraan in het ziekenhuis de linker lift tot het 1ste verdiep.
Verlaat de lift, de balie bevindt zich recht voor u.
Medische oncologie
Met de wagen rijdt u tot het einde van de beide parkings, vervolgens naar links
en derde weg links. U neemt de ingang van het linkse gebouw. Neem dan de
gang links voorbij de balie en de lift.
Komt u door de hoofdingang: volg de centrale gang van het ziekenhuis tot de
bezoekersliften. Neem de lift naar de eerste verdieping. Volg de wegwijzers naar
oncologisch centrum (links).
Oncologische heelkunde
Neem vooraan in het ziekenhuis de rechter lift tot het 5de verdiep.
Verlaat de lift naar links. Ga de hoek om.
De afdeling bevindt zich op uw linker kant.
Radiotherapie-oncologie
Met de wagen rijdt u tot het einde van de beide parkings, vervolgens naar links
en derde weg links. U neemt de ingang van het linkse gebouw en links voorbij
de hall vindt u de balie.
Komt u door de hoofdingang: volg de centrale gang van het ziekenhuis tot de
bezoekersliften. Neem de lift naar de eerste verdieping. Volg de wegwijzers naar
oncologisch centrum (links).
Medisch maatschappelijk werk
De afdeling bevindt zich op het gelijksvloers. In de hall van het ziekenhuis
onmiddellijk naar rechts tot voorbij de liften B.
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Hoe contacteren
Hebt u vragen over uw ziekte of behandeling aarzel niet contact te
nemen met uw huisarts, uw geneesheer-specialist of een ander lid van
het team.
U kan eveneens steeds terecht met uw vragen bij de
referentieverpleegkundigen,
Ingrid Claeys en Bertrand Duynslaeger, die u tijdens uw volledige
behandeling zullen opvolgen.
Ze zijn te bereiken op de 1° verdieping,
bij de consultatie maag-, darm- en leverziekten.
t: 050 45 30 77
digestiefoncocentrum@azsintjan.be
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