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Wanneer uw arts de diagnose kanker vaststelt, heeft dit
zowel op lichamelijk als op emotioneel vlak gevolgen.
Van nature beschikken mensen over vaardigheden om

Het oncopsychologisch team

moeilijkheden het hoofd te bieden.
Ook wanneer u met een kankerdiagnose en behandeling
geconfronteerd wordt, mag u op uw eigen draagkracht
vertrouwen. In sommige gevallen is de draaglast
echter te groot en kan professionele psychologische
hulp u verder op weg helpen.
Deze folder is bedoeld als een eerste kennismaking. Als
u zich door ons aanbod aangesproken voelt, aarzel dan
niet om contact op te nemen. U bent steeds van harte
welkom.
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patiënteninformatie

Wie zijn we?

Wat doen we?

Hoe contacteren?

Het onco-psychologisch team bestaat uit psychologen
die op verschillende afdelingen in de GZA Ziekenhuizen
werken. Zij bieden ook ambulante begeleiding aan.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bekijkt de
onco-psycholoog samen met u welke impact de ziekte
op uw leven heeft. We staan stil bij uw vragen en
bezorgdheden. Op basis van dit eerste gesprek kan
verdere begeleiding opgestart worden. Samen met
u wordt gezocht naar manieren om uw kwaliteit van
leven te verbeteren en opnieuw een evenwicht te
vinden in uw dagelijks functioneren. Deze gesprekken
zijn volledig kosteloos.

Campus Sint-Augustinus

Voor wie zijn we er?
Het onco-psychologisch team voorziet begeleiding voor
alle patiënten met een kankerdiagnose en hun naasten.
Ook patiënten bij wie de behandeling is afgerond,
kunnen een beroep doen op het onco-psychologisch
team.

Vanuit het PRevalidatieproject (preventieve zorg
voor oncologische patiënten) neemt de psycholoog
mogelijk ook zelf contact met u op voor een eerste
kennismaking.

•

Sofie Van Gaelen: psychologe
borstkliniek: tel. 03 443 47 37
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot
16.00 uur en woensdagnamiddag van 13.30 tot
16.00 uur.

•

Kathy Van Santvoort: tel. 03 443 43 44
Bereikbaar op alle werkdagen van 09.00 tot 16.00
uur.

•

Ellen Verhaegen: tel. 03 443 47 36
Bereikbaar op alle werkdagen van 09.00 tot 16.00
uur.

Campus Sint-Vincentius

•

Gerd Van der Avoort: tel. 03 285 20 86
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag
van 09.00 tot 15.30 uur.

•

Irmchen De Smedt: tel. 03 285 20 72
Bereikbaar op alle werkdagen van 09.00 tot 16.00
uur.

Campus Sint-Jozef

•

Philip Noben: tel. 03 444 12 11
Bereikbaar op dinsdagvoormiddag en vrijdagnamiddag

