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Het neuro-oncologisch zorgprogram m a
De neuro-oncologie spitst zich toe op de behandeling van zowel goedals kwaadaardige tumoren in de hersenen en het ruggenmerg. Dit
gebeurt door het neuro-oncologische team bestaande uit een neuroloog,
oncoloog, neurochirurg, radiotherapeut, psycholoog en verpleegkundige.
De neuro-oncoloog coördineert het zorgtraject, vanaf diagnose over
behandeling tot opvolging. Dit is een absolute meerwaarde voor de
patiënt, want bij een hersentumor spelen heel wat neurologische
aspecten: er kan tijdelijke of permanente hersen- of zenuwschade
optreden, met alle psychosociale gevolgen van dien en ook de
symptoomcontrole bevindt zich meestal op het werkterrein van de
neuroloog.
Om patiënten met een hersentumor zo goed mogelijk bij te staan in
hun ziekte- en behandelingsproces, ontwikkelde de dienst Neurologie in
samenwerking met andere diensten binnen het ziekenhuis een uitgekiend
neuro-oncologisch zorgprogramma.
Neuro-oncologisch zorgprogramma
Doorheen de jaren werd een goede multidisciplinaire samenwerking
uitgebouwd tussen onze neuro-oncoloog en
de oncologen, neurochirurgen en radiotherapeuten van ons
ziekenhuis. Hieruit ontwikkelde zich een zorgtraject voor de begeleiding
van mensen met hersentumoren. De combinatie van verschillende
disciplines staat garant dat er wordt ingegaan op de specifieke behoeften
van mensen met een hersentumor.
We gaan daarbij verder dan de louter medische behandeling: ons team
telt tevens een verpleegkundige en een psychologe die zich
specialiseerden in de begeleiding van patiënten met een hersentumor en
hun naasten. Is er nog andere professionele hulp vereist? Dan brengen
we u in contact met de mensen die op het gepaste moment de juiste
steun kunnen bieden.
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Dienst Neurochirurgie

Dr. Vantomme N.

Dr. De Muynck S.

Secretariaat Neurochirurgie T: 050 45 23 00 (Routenummer : 721)
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u – 17u
Opname afdeling neurochirurgie / plastische heelkunde C1
(Routenummer : 1300)
T: 050 45 31 30 – permanent bereikbaar
Hoofdverpleegkundige : Vandenbroucke Bart
Sociale dienst : Van Belleghem Laura T: 050 45 37 69

Dienst Neurologie

Dr. Vanopdenbosch L.
Secretariaat Neurologie t: 050 45 23 70
(Routenummer : 721)
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 8u – 17u
Opname afdeling : neurologie D10
(Routenummer : 200)
T: 050 45 30 20 – permanent bereikbaar
Hoofdverpleegkundige : Ghyssaert Benedict
Sociale dienst :
Moerman Marianne T: 050 45 20 47
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Dienst R adiotherapie

Dr. Demeestere G.

Dr. Hutsebaut I.

Secretariaat Radiotherapie T: 050 45 28 00 (Routenummer : 80)
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u – 17u
Sociale dienst : Devoldere Emily T: 050 45 20 27

Dienst M edische Oncologie
Dr. Claes N. en
Dr. De Cuypere
E.

Secretariaat Medische Oncologie : 050 45 28 06 (Routenummer : 83)
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u – 17u
Sociale dienst : Vandekerckhove Annelies T: 050 45 20 45
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Zorgexperte Neuro-Onco
Sabrina Schietaert
Bereikbaar via secretariaat
radiotherapie (routenummer: 80)
Aanwezig maandag tot
vrijdagmiddag
T: 050 45 20 56

P sychologe Neuro-Onco

Beantwoordt de mogelijke vragen
die in de verschillende fasen van
het diagnose- en
behandelingsparcours opduiken en
speelt hierop in door op het juiste
ogenblik de juiste collega's uit het
team of externe hulpverleners in te
schakelen.

An Delaere
Gespecialiseerde psychologe;
begeleidt patiënten in hun
verwerkingsproces en biedt de
nodige steun aan hun familie.
Dit zowel tijdens als na het
behandelingsproces.
T: 050 45 20 75
Dienst Klinische Psychologie
(routenummer: 30)
Secr: T: 050 45 24 70
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