
Oncologisch support team

Wij ondersteunen wie 
kanker heeft

BRIOZ
Bornemse en Rumstse
Integrale Oncologische Zorg
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Beste patiënt,
Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, 
wordt je leven overhoop gehaald. De 
confrontatie met ziek zijn doet vaak 
vragen en twijfels rijzen bij jou en jouw 
omgeving. Er zijn praktische beslom-
meringen. Vragen naar de zin van je 
leven komen soms scherp naar boven. 
Verschillende emoties kunnen de kop 
opsteken. Misschien is dit alles te zwaar 
om alleen te dragen. Op dat moment 
kan praten met iemand die geen 
betrokken partij is helpen.

AZ Rivierenland beschikt over een 
erkend oncologisch zorgprogramma 
waarbij we streven naar totale 
oncologische zorg. Dit betekent dat jij 
als patiënt centraal staat en de meest 
optimale medische zorg krijgt. 

Daarnaast kun je voor ondersteuning 
bij de psychologische, relationele,
financiële, sociale en spirituele gevolgen 
van de ziekte rekenen op het 
oncologisch support team (OST). 
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De psychologen en de sociale dienst van 
het oncologisch support team komen 
spontaan langs om kennis te maken en 
bieden ondersteuning waar nodig. 

De oncologisch verpleegkundigen staan 
voor je klaar met antwoorden op jouw 
vragen. 

De diëtisten kunnen je ondersteunen 
en begeleiden bij het aanpassen van je 
voedings- en leefgewoonten. 

Bij de pastorale dienst kan je terecht 
voor een gesprek rond levensvragen en 
geloofsbeleving.

Wij kunnen ook rekenen op vrijwilligers 
van Kom op tegen Kanker voor onder-
steuning van jou en je omgeving. Samen 
met hen organiseren wij tweemaal 
per jaar een workshop ‘Look good, feel 
better’. 

Daarnaast biedt het psychosociaal 
oncologisch welzijnscentrum A touch of 
Rose in Bornem je een ruime keuze aan 
activiteiten in een huiselijke omgeving. 
Voor meer informatie kan je terecht op 
de website www.atouchofrose.be. 

Tenslotte kan je op campus Bornem 
terecht voor een oncologisch revalida-
tieprogramma. Dit kan je starten tijdens 
of na de behandeling. 

Ook als genezen niet meer mogelijk is, 
blijft alle aandacht voor levenskwaliteit 
en menswaardigheid voorop staan en 
zal het palliatief support team (PST) jou 
hierin verder begeleiden.

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 geven informatie rond jouw ziekte en behandeling.

Wij zoeken oplossingen voor praktische problemen: 

• de organisatie van thuiszorg (begeleiding bij het 
zoeken naar een oplossing na het verblijf in het 
ziekenhuis of tijdens je verblijf) 

• informatie over tegemoetkomingen en  
administratieve hulp bij het invullen van formulieren

• vervoerregeling bij chemotherapie of radiotherapie 

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

• een verhelderend gesprek en een luisterend oor
• ondersteuning en verwerking van stress, angst, 

neerslachtigheid of relationele spanning
• begeleiding bij het nemen van beslissingen die je 

toekomst beïnvloeden
• levens- en zingevingsvragen, geloofsvragen en 

gebed

Wij geven advies:

• bij een veranderd eetpatroon of verminderde eetlust 
• bij specifieke klachten of nevenwerkingen 
• bij financiële en professionele problemen

 
Wij zorgen voor een vlotte communicatie tussen alle 
betrokken personen/partijen.
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Campus Bornem
Coördinator OST 
Karin Van Eetvelt: 03 890 18 64

Oncologisch verpleegkundigen 
Kristel De Bleser: 03 890 59 36
Maggy Van Eetvelt: 03 890 16 71
Tara Van den Heuvel: 03 890 59 37
oncologischverpleegkundigen@azr.be

Oncologisch dagziekenhuis
Hoofdverpleegkundige: 03 890 18 43
Verpleegkundig team: 03 890 17 43

Psychologische begeleiding 
Eva De Bisschop: 03 890 59 35
Ils De Doncker: 03 890 16 23
Tinneke Van den Abbeel: 03 890 59 21

Sociale dienst
Liesbet Kerremans: 03 890 59 06
Nancy Van den Heuvel: 03 890 17 30

Voedingsadvies
Kristel Maes: 03 890 18 59

Pastoraal en levensbeschouwelijk 
begeleider 
Lut De Smit: 03 890 16 37

Je kan ons alle werkdagen bereiken tussen 
09.00 en 16.00u.

Campus Rumst
Oncologisch verpleegkundigen  
dagziekenhuis
Hoofdverpleegkundige Suzy Laeremans
Annick Muyshondt

Oncologisch verpleegkundigen 
geneeskunde 2
Hoofdverpleegkundige Christel Baats
Kris Du Mont
Natasha Eelen

Psychologische begeleiding
Leen Braem
Lieselotte Verhavert

Sociale Dienst
Tanja Windelen

Voedingsadvies
Elke Meynaerts

Pastoraal en levensbeschouwelijk 
begeleider 
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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AZ Rivierenland is als 
dynamisch ziekenhuis 
jouw partner in de zorg
Samen met ons netwerk van zorgverleners garande-
ren onze medewerkers kwaliteitsvolle en veilige zorg 
voor elke patiënt dicht bij huis.
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Wij wensen jou een 
aangenaam verblijf
en een spoedig herstel toe!

CAMPUS RUMST

‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)

03 880 91 90 (afspraken) 

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11 

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11 


