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1 Voorwoord
Na het horen van jouw diagnose, kan het gewone leven uit evenwicht
worden gebracht. Het kan even duren voor het voldoende tot je kan
doordringen. Je arts en alle andere gezondheidsmedewerkers zullen zich,
samen met jou en jouw naaste(n), inzetten tijdens je behandeling.
In deze bundel vind je praktische informatie over de verschillende soorten
behandelingen, behandelingswijzen en de mogelijke invloed ervan op je
dagelijkse leven.

2 Welke behandelingen zijn er?
Elke behandeling wordt individueel bepaald in functie van het type tumor,
de uitgebreidheid ervan, je leeftijd, je algemene conditie en eventuele
voorafgaande therapieën. Niet iedereen krijgt dus dezelfde behandeling.
De behandeling wordt besproken en gepland in een overleg waarbij
specialisten van verschillende disciplines en ook de huisarts betrokken
zijn. Je behandelend arts zal de behandelingsmogelijkheden met jou
bespreken.
De mogelijke behandelingen zijn:
• operatie (= chirurgie)
• medicijnen (= chemotherapie en/of doelgerichte therapie en/of
immunotherapie)
• bestraling (= radiotherapie).
De behandelende arts kan een combinatie van deze verschillende
behandelingen adviseren. Afhankelijk van het stadium en de uitgebreidheid
van de ziekte zal de arts een genezende of controlerende behandeling
voorstellen. Een genezende behandeling is intenser en gericht op genezing.
Een controlerende behandeling is gericht op het onder controle houden van
de ziekte.
We zetten nog even alle behandelingen op een rij.
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Oncologische heelkunde
Met de term oncologische heelkunde bedoelt men de chirurgische aanpak
van kanker uitgevoerd door een chirurg die hierin is gespecialiseerd.
Sommige tumoren kunnen door hun ligging of door de grootte niet operatief
verwijderd worden.
Bestraling
Radiotherapie is een lokale behandeling met ioniserende stralen die tot
doel heeft de kwaadaardige cellen te vernietigen. De behandeling treft
naast de kankercellen ook de gezonde cellen die zich herstellen na verloop
van tijd. De radiotherapeut is verantwoordelijk voor deze behandeling.
Chemotherapie
Met chemotherapie of cytostatica wordt medicatie bedoeld die de
deling van snel delende cellen remt. Chemotherapie kan alleen of in
combinatie met andere behandelingsmogelijkheden worden toegepast.
Niet alle kankercellen zijn even gevoelig voor dezelfde chemotherapie.
Daarom wordt vaak een combinatie van verschillende soorten medicatie
voorgeschreven. Het nadeel van chemotherapie is dat het ook gezonde
snel delende cellen aantast (bijvoorbeeld slijmvliezen, haren, nagels, …).
Daardoor ontstaan tijdelijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen verschillen
van persoon tot persoon. Ze hangen ook af van het type medicatie, de
hoeveelheid en de duur van de behandeling.
Doelgerichte therapie
In sommige gevallen dragen de kankercellen specifieke mutaties
(= wijzigingen in de genetische code) waardoor een “oncogeen” eiwit of
receptor ontstaat. Dergelijke oncogene receptoren spelen een cruciale
rol in de ontwikkeling en groei van deze kankers; in die mate zelfs dat
deze specifieke kankercellen “afhankelijk” zijn van de werking van de
gemuteerde oncogene eiwitten.
Doelgerichte therapiën richten zich specifiek op deze receptoren en zijn dus
“gericht” op de kankercellen.
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Immunotherapie
Dit is een behandeling die het eigen immuunsysteem stimuleert.
Het immuunsysteem zal de kankercellen bestrijden en vernietigen.
De kankercellen worden dus niet rechtstreeks aangevallen maar de
behandeling stimuleert het organisme om dat op een “natuurlijke” manier
te doen.
Anti-hormonale therapie
Hormonen zijn stoffen die het lichaam zelf aanmaakt. Zij geven
“signalen” af en beïnvloeden organen of processen in het lichaam. Bij
hormoongevoelige tumoren zorgen hormonen er bijvoorbeeld voor dat de
tumorcellen vaker delen. De anti-hormonale therapie blokkeert of remt
de aanmaak van deze hormonen waardoor de tumorgroei stopt of krimpt.
Deze medicijnen verspreiden zich via het bloed door het lichaam en kunnen
op bijna alle plaatsen kankercellen bereiken.

7

3 Toediening, verloop en bijwerkingen
medicamenteuze behandeling
Manier van toedienen
Er bestaan verschillende toedieningswegen voor het geven van therapie:
• orale therapie (via de mond) onder de vorm van pilletjes
• intraveneuze therapie (via een ader) onder de vorm van een infuus
• subcutane therapie (onder de huid) onder de vorm van een inspuiting
Men kan je voorstellen een aanpriksysteem te plaatsen bij een langdurige
behandeling, bij pijnlijke of prikkelende chemotherapie of indien het
aanprikken van een ader erg moeilijk is. De arts zal een keuze maken uit
een poortkatheter (PAC) of een perifeer ingebrachte centrale katheter
(PICC)
• PAC: een onderhuids aanpriksysteem geplaatst onder algemene
verdoving.
• PICC: een katheter die onder plaatselijke verdoving in de arm wordt
geplaatst.
Verloop
Een medicamenteuze behandeling verloopt in cycli (kuren). Eén cyclus
bestaat uit één of meerdere toedieningen gevolgd door een periode van
rust. De meeste patiënten krijgen hun behandeling op het therapeutisch en
oncologisch dagziekenhuis en gaan dezelfde dag naar huis. Voor sommige
behandelingen dien je in het ziekenhuis te worden opgenomen. De arts zal
dat vooraf met je bespreken.
Voorafgaand aan de therapie wordt een bloedafname uitgevoerd.
Afhankelijk van de bloedresultaten beslist de arts of de geplande
behandeling kan doorgaan. Soms gebeurt het dat de therapie uitgesteld
moet worden.
De geneesmiddelen worden klaargemaakt in de apotheek. Nadat de
klaargemaakte medicatie aan de afdeling wordt geleverd, kan deze
toegediend worden.
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Indien je tijdens de toediening van de medicatie via de ader of poort
abnormale pijn of zwelling vaststelt ter hoogte van de naald, dan moet je
onmiddellijk de verpleegkundige verwittigen.
Redenen om contact op te nemen met je hulpverlener
Onder chemotherapie en doelgerichte therapie kan er onderdrukking
van het beenmerg en beschadiging van het slijmvlies optreden met een
verhoogd risico op infecties. Koorts kan het eerste en enige teken van
infectie zijn. Bij koorts dien je snel te handelen aangezien er op enkele uren
tijd snelle achteruitgang kan zijn.

Indien je tijdens de behandeling langer dan 1 uur temperatuur hebt van
38°C of eenmalig 38.3 °C
(zonder dat je koortswerende medicatie nam)
meld je dan aan op de spoedopname!!
Signalen waarbij u uw arts op de hoogte moet brengen:
• Kortademigheid;
• Wondjes die langer dan een half uur bloeden;
• Bloed in urine en/of stoelgang;
• Blauwe plekken zonder dat u zich pijn heeft gedaan;
• Een opgezwollen arm of been;
• Braken, langer dan een dag na toediening medicatie;
• Diarree die langer dan twee dagen duurt;
• Geen ontlasting gedurende meer dan twee dagen;
• Plotselinge huiduitslag.
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4 Kanker: omgaan met veranderingen
Emoties
Iedereen heeft een verschillende reactie op de diagnose en beleeft de
ziekte anders. Jouw persoonlijkheid zal mee bepalen op welke manier je
met de ziekte zal omgaan en hoe je het zal verwerken. Er is geen goede
of slechte manier. Verschillende gevoelens, stemmingen en reacties
kunnen zich voordoen. Het is mogelijk dat er dagen zijn dat je psychische
weerbaarheid minder is. De ene dag is de andere niet. Dat is heel normaal.
Enkele tips:
• Bezig zijn helpt om niet steeds aan de ziekte te denken.
• Jouw dichte omgeving deelgenoot maken van je gevoelens kan verlichtend
werken.
• Probeer sommige ‘ongelukkige’ reacties of uitspraken van anderen te
begrijpen.
• Lezen over je ziekte kan je meer inzicht verschaffen maar ook een
negatief effect hebben.
• Besef dat je er niet alleen voor staat, durf hulp aanvaarden of inroepen.
• Het kan zinvol zijn om gedurende een bepaalde periode ondersteunende
medicatie in te nemen. Praat hierover met je arts.
Zelfbeeld
Kanker is een ingrijpende ziekte die je zelfbeeld ernstig kan verstoren.
Misschien heb je het gevoel een deel van je autonomie en controle te
verliezen. Plots zijn er andere mensen nodig om je kinderen op te vangen,
om je naar het ziekenhuis te brengen, het eten klaar te maken,….
De behandeling kan ook een invloed hebben op je uiterlijk waardoor je
gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen een flinke deuk krijgt. Probeer
in de mate van het mogelijke te blijven wie je bent. Aan de mensen uit je
omgeving die je willen bijstaan kun je best gewoon vertellen hoe ze je
kunnen helpen om dat te doen. Dat maakt het voor hen ook gemakkelijker
om te helpen met praktische zaken.
• Over je veranderend zelfbeeld praten kan bevrijdend werken.
• Wees vriendelijk voor jezelf en stel geen te grote verwachtingen.
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• Tracht je lichamelijke en geestelijke conditie zo goed mogelijk op peil te
houden.
• Respecteer je eigen grenzen.
• Twijfel niet aan jezelf, het is normaal dat je de ene dag strijdvaardiger
bent dan de andere dag.
• Bewaar sociale contacten, voorkom dat je eenzaam en geïsoleerd raakt.
• Zorg goed voor jezelf, ook al ben je gewoon om alleen maar voor anderen
te zorgen.
• Durf dingen die teveel van je vragen (tijdelijk) af te bouwen.
• Als het belangrijk voor je is, laat je dan ondersteunen in het gebruik van
verzorgings- en make-upproducten. In AZ Maria Middelares worden
op regelmatige tijdstippen gratis workshops verzorgings- en make-up
technieken georganiseerd (Look Good, Feel Better; in samenwerking
met Kom op tegen Kanker). Voor meer informatie kan je tercht bij je
oncocoach.
Kinderen
Kanker overrompelt mensen, ook kinderen. Het is al niet eenvoudig om dat
slechte nieuws zelf te verwerken, laat staan dat ouders het gemakkelijk
vinden om kinderen in deze situatie goed op te vangen. Wat moeten ze
zeggen? Hoe moeten ze het zeggen? En hoe gaan ze het best om met de
reacties en emoties van hun kinderen? Pasklare antwoorden op al deze
vragen bestaan niet. Het ene gezin is het andere niet. Elk gezin heeft
andere gewoontes en opvattingen over opvoeding en verantwoordelijkheid,
dus enkel de ouders zelf kunnen bepalen wat de meest geschikte aanpak
is. Deze informatie is geschreven voor ouders met kanker, maar ook
grootouders met kanker kunnen er een leidraad in vinden voor hoe ze de
situatie het best aanpakken naar hun kleinkinderen toe.
Voor de kinderen in je gezin is het beter dat het leven zoveel mogelijk zijn
gewone gang gaat. Routine geeft steun en veiligheid aan kinderen. Een
vraag die ouders zich vaak stellen, is: ‘Vertellen we het aan de kinderen?’
Je hebt misschien eerst de neiging om dat niet te doen. Je wilt je kinderen
beschermen, je maakt ze liever niet bang, je wilt ze slecht nieuws
besparen. Dat is normaal. Ouders willen hun kinderen niet opzadelen met
moeilijke, pijnlijke ervaringen. De ervaring leert dat het uiteindelijk beter
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is wel over de ziekte te praten. Kinderen merken hoe dan ook dat er iets
ernstigs aan de hand is. Ze hebben fantastische voelsprieten.
Sommige mensen hebben het moeilijk met het woord kanker. Uit angst
durven ze het woord niet altijd uit te spreken. Toch doe je er goed aan
om het woord ‘kanker’ vrij snel te laten vallen. Als je in een gesprek met
je kinderen de term kanker vermijdt, bestaat het risico dat ze het van
iemand anders horen. Misschien durven ze er dan zelf niet over beginnen
en is er niemand die hen kan opvangen en helpen. Hoe groter de angst,
hoe moeilijker het wordt om erover te praten. Als je de ziekte durft te
benoemen, kan dat helpen om de angst ervoor onder controle te krijgen en
met je gezin over alle facetten van kanker te praten.
Door de manier waarop je met het woord kanker omgaat, bepaal je mee hoe
je kinderen dit woord ervaren en welk beeld ze zich van de ziekte vormen.
Bovendien maak je hen zo weerbaar in hun contact met de buitenwereld.
Wanneer een klasgenootje hun naar het hoofd slingert dat ‘je van kanker
doodgaat’, is het goed dat ze weten wat kanker is en dat heel veel mensen
van kanker genezen.
In AZ Maria Middelares kunnen we de patiënten met steun van vzw OIGO
en vele vrijwillige (ex-)kankerpatiënten kosteloos een boekenpakketje
aanbieden. Hierin zitten leesboekjes welke op een toegankelijke manier
informatie geven en het kind de gelegenheid geeft om nu en dan op het
verhaal terug te komen en vragen te stellen.
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5 Bij wie kan ik terecht?
Uw behandelend arts
Iedereen die te maken krijgt met kanker gaat een onzekere periode
tegemoet en dit kan veel vragen en problemen oproepen. Met medische
vragen over je ziekte en behandeling kun je bij je behandelend arts terecht.
Secretariaat gastro- enterologie
Secretariaat pneumologie		
Secretariaat onco- hematologie		

09 246 71 00
09 246 84 00
09 246 89 50

Uw oncocoach
Voor overige informatie en begeleiding kun je terecht bij je oncocoach. Deze
oncologisch verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de begeleiding en
behandeling van mensen met kanker.
Wat kan de oncocoach voor jou betekenen?
• Advies en ondersteuning bij vragen over je ziekte en behandeling. Dit
kan ook aanvullend zijn op de informatie die je van je behandelend arts
heeft gekregen.
• Uitleg van de voorgeschreven medicatie of het hele traject rondom je
behandeling.
• Begeleiding bij het leren omgaan met je ziekte.
• Indien nodig verwijst de oncocoach je, in overleg met de behandelend
arts, door naar een andere zorgverlener.
• De ondersteuning is er niet alleen voor jou, maar ook voor je naasten.
Bereikbaarheid
Verpleegkundig spreekuur
Op vaste tijdstippen kan je naar het verpleegkundig spreekuur komen. Dit
vindt plaats op het therapeutisch en oncologisch dagziekenhuis. Je kan
een afspraak maken via je oncocoach, behandelend arts of via het IKGsecretariaat (09 246 95 22). Het spreekuur wordt op diverse momenten in
het behandeltraject ingezet.
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Wanneer kan je naar het verpleegkundig spreekuur gaan?
• Als je na het bezoek aan je behandelend arts, een nieuwe
behandelingstraject ingaat, als je nieuwe medicatie hebt
voorgeschreven gekregen die nader moet worden toegelicht.
• Als jij en/of je naasten behoefte hebben aan een extra gesprek over
ziekte gerelateerde problemen.
Telefonisch contact
Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur. Je kunt ons altijd bellen voor alle vragen
met betrekking tot je ziekte.
Julie Cock
Ilse Benoot
Isabelle Gyselinck
Alexanne Peyskens

09 246 23 56
09 246 23 54
09 246 23 52
09 246 23 55

Heidi Schelkens
Jurgen De Groote
Annick Van Hulle

09 246 23 51
09 246 23 57
09 246 23 58

Mail
Voor minder dringende zaken kan je ons ook mailen, noteer in je mail je
naam en geboortedatum (van patiënt): onco.coaches@azmmsj.be
Andere belangrijke telefoonnummers
Psychologen
Sarah Hauspie
09 246 35 76
Pieter Mertens
09 246 35 77
Verpleegkundige afdelingen
Oncologie-Nefrologie
09 246 23 00
Dagziekenhuis oncologie 09 246 95 00
Pneumologie
09 246 32 00
Gastrologie-enterologie 09 246 53 00
Spoedopname
09 246 98 00
Diëtisten
Sofie Kindt
09 246 93 38
Sofie Schelfaut
09 246 93 37
Sociale dienst
Leen Verwee
09 246 27 12
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Lize Vandamme
Frauke De Coen
Secretariaten
09 246 89 50
09 246 95 22
09 246 84 00
09 246 71 00

09 246 35 79
09 246 35 81

Domien Van Dijck

09 246 93 32

Palliatief support team
Marc Merchier
An Thaets
Pastorale dienst
Philippe Bafort
Annelie Beyaert

09 246 27 50
09 246 27 56

Sabine De Veirman 09 246 27 57
Jona Valcke
09 246 27 55

09 246 27 75
09 246 27 76

Sigrid Ceulemans

09 246 27 77

6 Praktische zaken
Werk en andere activiteiten
De therapie kan gevolgen hebben voor je dagelijkse activiteiten. Of je je
normale activiteiten kunt verderzetten, hangt af van het type therapie, hoe
je je voelt, de aard van je werk, de afspraken met je werkgever enzovoort.
Als je je goed voelt, mag je gerust verdergaan met je werk, hobby’s en
sportactiviteiten, maar bespreek dat vooraf met je behandelend arts.
Vermijd wel activiteiten met risico voor verwondingen, put je niet uit en
neem voldoende rust.
Wat met mijn vakantie?
Het is niet altijd mogelijk je behandeling aan te passen aan je vakantie.
Wanneer je van plan bent op vakantie te gaan, overleg dat eerst met je
behandelend arts vooraleer je definitieve regelingen treft.
Financiële informatie
Een factuur wordt opgestuurd. De chemotherapie is in principe gratis.
Wel moet er remgeld betaald worden op andere, begeleidende medicatie,
verzorgingsmateriaal en op eventuele bijkomende onderzoeken
(radiografie, grote bloedafname, enzovoort).
Recht op premies en sociale voorzieningen
Gedurende uw oncologische behandeling kan je in aanmerking komen voor
bepaalde tegemoetkomingen of sociale voorzieningen.
Hiervoor kan je terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis.
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Je kan ook beroep doen op de sociale dienst van je ziekenfonds. Indien
nodig brengt de sociaal assistent(e) van de mutualiteit je hierrond een
huisbezoek.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Mantelzorgpremie
• Parkeerkaart
• Integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming en
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
• Incontinentieforfait
• Forfait chronisch zieken
• ....
Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, is het zinvol de polis nog eens
na te lezen. Bovenop de tussenkomst die ze geven in ziekenhuisopname en
behandelkosten, wordt ook soms voorzien in een extra tegemoetkoming
voor bijvoorbeeld een pruik, vervoersonkosten, kiné, ...
Als je gezondheidstoestand - ondanks verdere behandeling - toch verder
achteruit gaat, kan je ook bij ons terecht voor informatie over palliatief
verlof en verlof om medische bijstand aan een zwaar ziek familielid.
Daarnaast helpt de sociale dienst je ook graag bij ontslagvoorbereiding
in samenwerking met andere diensten, het inschakelen van thuishulp,
hulpmiddelen in de thuissituatie, een ondersteunend gesprek.
Andere geneesmiddelen en/of behandelingen
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van de therapie beïnvloeden.
Het is daarom belangrijk dat je de arts vertelt welke geneesmiddelen,
vitaminen, homeopathische middelen, plantenextracten,... je gebruikt.
Ook een vaccinatie dien je vooraf met je arts te bespreken. Het is eveneens
belangrijk dat je aan elke arts, tandarts die je nieuwe medicatie wil
voorschrijven, meldt dat je een anti-kankertherapie krijgt. Indien je
hierover vragen hebt raadpleeg je best je arts.
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Voedingsadvies
Een gevarieerde evenwichtige voeding is zeer belangrijk tijdens een
behandeling. Toch kan je dagen hebben dat je niet zoveel kan eten als je zou
moeten. Als je eetlust klein is, kan je proberen meerdere, kleine maaltijden
per dag te nemen.
Profiteer van de dagen waarop je een goede eetlust hebt om de verloren
maaltijden in te halen.
Speciale voeding is niet nodig als je voldoende eiwitten, vitaminen en
mineralen gebruikt. Kies dagelijks voedingsmiddelen uit de volgende vier
categorieën:
1. Fruit en groenten
2. Gevogelte, vis en vlees
3. Graangewassen en brood
4. Zuivelproducten
Het is mogelijk dat je voedingsgewoonten veranderen. Als je niet in staat
bent om normale hoeveelheden te eten, is het belangrijk om uiterst
voedzame voedingsmiddelen te kiezen. Je kunt voedzame drankjes zoals
milkshake of fruitsappen drinken, of eens een tussendoortje zoals een
droge koek, pudding, yoghurt nemen (liefst volle melkproducten).
Tijdens de therapie kunnen smaakveranderingen optreden. Als dat het
geval is, zoek dan een andere bereidingswijze voor je voeding. Vlees kan
eerst gemarineerd worden of een lekker sausje krijgen. Sommige mensen
eten nu liever koud vlees. en andere vervangen hun bestek omwille van de
metaalsmaak door plastic bestek.
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Wanneer je problemen hebt met de voeding, kun je dat bespreken met de
verpleegkundige of je arts. Zij kunnen je, als je dat wil, doorverwijzen naar
een diëtist die aangepast voedingsadvies kan geven. Zorg er voor dat je
rond de periode van de therapie voldoende drinkt (1,5 l extra) om een vlotte
uitscheiding van afbraakproducten te bekomen. Waar nodig zal de diëtiste
je inlichten bij de start van de behandeling indien je bepaalde producten
moet beperken.

7 Lichamelijke veranderingen
Huidverzorging
De behandelingen kunnen een weerslag hebben op de textuur en de
kleur van je huid wat tot uitdroging kan leiden. Goed hydrateren voorkomt
uitdroging van de huid. Gebruik een crème die geschikt is voor je huidtype
en geef de voorkeur aan producten voor een gevoelige huid.
Een droge huid kun je vermijden door kort te baden of te douchen, door
olie in het badwater te doen of een zeep op basis van olie te gebruiken.
Oncologische behandelingen kunnen de huid van handen en voeten
uitdrogen. Bloedingen en infecties krijgen dan ook meer kans. Verzorg je
handen en voeten dus aandachtig. Verschijnen er (kleine) wondjes, dan kan
je dit best melden aan je oncocoach
Mag mijn huid blootstaan aan de zon?
Vermijdt zonnebaden in de felle zon en ga niet onder de zonnebank.
Bescherm blootgestelde huid met een zonnebrandcréme factor 50.
Draag eventueel een pet of hoed.
Haarverlies
Indien je een therapie krijgt, hangt de haaruitval af van de aard en de
dosis van de toegediende geneesmiddelen. Niet elke therapie veroorzaakt
haaruitval. Het haar kan uitvallen of uitdunnen. Je behandelend arts kan
je vertellen wat het mogelijke effect is van de behandeling. Meestal begint
de haaruitval na enkele weken. Normaal groeit het enkele weken na de
beëindiging van de behandeling terug. Soms begint het haar al tijdens de
kuur te groeien.
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Verzorging na haarverlies
Indien je je haar verloor tijdens de behandeling zal het ongeveer drie
tot vier weken na de laatste kuur terug beginnen groeien. In zeldzame
gevallen kan dit zelfs enkele maanden duren. Het teruggroeien kan jeuk
veroorzaken. De textuur en kleur van de haren kan veranderen, maar vaak
komt ook hun oorspronkelijk uitzicht terug.
Tijdens de eerste zes maanden van de teruggroei vermijd je best
haarbehandelingen (zoals verven, permanenten, ...) die het haar kunnen
schaden.
Haarkleuringen
Bij sommige therapieën is er geen volledig haarverlies, maar kan je haar
wel uitdunnen. Belangrijk is om je haren niet te kleuren of te behandelen
met agressieve producten. Je kan hiervoor terecht bij haarsalons die
gespecialiseerd zijn in natuurkleuringen.
Tussenkomst haarprothesen
Er is een gedeeltelijke terugbetaling van het ziekenfonds bij de aankoop
van een pruik bij haarverlies. De aanvraag voor tussenkomst kan je vragen
aan je arts of oncocoach. Ook sommige hospitalisatieverzekeringen komen
hierin tussen. Vraag dit na bij je verzekering. Je kan de adressenlijst voor
haarprothesen terugvinden via www.kanker.be/adressen.
Seksualiteit
De invloed van een behandeling op de seksualiteit is voor iedere patiënt
verschillend. Zowel lichamelijke als emotionele gevolgen van je ziekte en
behandeling kunnen je seksuele behoefte en seksleven beïnvloeden.
De behandeling met chemotherapie of andere celremmende
geneesmiddelen vormt geen bezwaar om te vrijen. Wel is het
belangrijk om tijdens de behandeling en tot enkele maanden nadien
voorbehoedsmiddelen (bijvoorbeeld een condoom) te gebruiken. Een
mogelijke zwangerschap moet nu absoluut voorkomen worden, omdat de
therapie schadelijk kan zijn voor de baby.
Is een zwangerschap niet (meer) mogelijk, dan nog is het raadzaam
de eerste dagen na de toediening van de behandeling een condoom te
gebruiken. Restanten van de geneesmiddelen kunnen ook in sperma of
vaginaal vocht zitten. Daarom is het veiliger om met een condoom te vrijen.
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Thuis omgaan met afvalstoffen bij chemobehandeling
De resten van de behandeling worden uitgescheiden langs urine, stoelgang, transpiratie, braaksel. Vanaf de start van de chemotherapie tot
ongeveer een vijftal dagen na de behandeling, moet je rekening houden met
onderstaande raadgevingen:
• Plas steeds zittend op het toilet om spatten te voorkomen. Spoel het toilet
altijd door met gesloten deksel. Gebruik als patiënt indien mogelijk een
apart toilet.
• Bij risico op incontinentie: gebruik voldoende wegwerpincontinentiemateriaal.
• Gebruik wegwerphandschoenen en wegwerpmateriaal bij manipulatie van
urine, stoelgang, braaksel.
• Alle gebruikte materialen verzamelen in een plastic vuilniszak en deze
goed dichtknopen voor verwijdering.
• Was linnen dat bevuild is geraakt met braaksel, urine, stoelgang of
cytostatica afzonderlijk.
• Wanneer u orale medicatie (= via de mond) klaarzet voor iemand anders
doe je best wegwerphandschoenen aan.
• Familieleden die zwanger zijn of borstvoeding geven dienen contact met
cytostatica (chemo) te vermijden.
Indien een thuisverpleegkundige de komende dagen bij je langskomt, is het
belangrijk om deze informatie ook aan hen door te geven.
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8 Revalidatiecentrum
Het oncologisch revalidatieteam (revalidatiearts, kinesisten en
verschillende psychosociale zorgverleners) reikt je de mogelijkheid om
onder individuele fysieke begeleiding en met informatiesessies de stap te
zetten naar re-integratie in het gewone leven van je gezin, werk,…
Via de oncocoach is een brochure van ‘Revivo’ beschikbaar. Je kan deze ook
terugvinden op de website IKG Revivo - www.kankercentrumgent.be

9 Interessante websites
• Website IKG
• www.kankercentrumgent.be
• Algemene informatie over chemotherapie
• www.chemotherapie.be
• Website van de Stichting tegen Kanker. Algemene informatie over kanker
en informatie rond ondersteunende diensten voor patiënten.
• www.kanker.be
• Algemene informatie over kanker en informatie over verschillende
mogelijke behandelingen in geval van kanker.
• www.kanker.nl
• Website van Kom op tegen Kanker met algemene info over kanker,
informatie rond voorzieningen voor patiënten, publicaties.
• www.komoptegenkanker.be
• Website voor kinderen van ouders met kanker.
• www.kankerspoken.nl
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10 Jouw recht, onze plicht
De wet op de patiëntenrechten somt al je rechten op. We noemen ze hier op.
Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Ons ziekenhuis respecteert de wettelijke regels inzake de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Je
kunt een kopie inzien bij de dienst Opname.
Er mag geen informatie over je gezondheidstoestand worden meegedeeld
aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien. Al onze medewerkers
zijn gebonden door het beroepsgeheim over alles waar zij beroepshalve
kennis van nemen. Zonder jouw toestemming mag niemand aanwezig
zijn bij een behandeling of onderzoek, tenzij deze aanwezigheid strikt
noodzakelijk is.
Recht op informatie over gezondheidstoestand
De zorgverstrekker moet je tijdig en op een begrijpelijke manier informatie
bezorgen over je gezondheidstoestand (diagnose, te verwachten evolutie,
mogelijke behandelingen) en over de voorgestelde behandeling (het
doel van de behandeling, de nevenwerkingen, de risico’s, de kosten en
eventuele alternatieve behandelingen). Je hebt het recht om niet te worden
geïnformeerd, tenzij de arts van oordeel is dat dit een ernstige bedreiging
vormt voor je gezondheid of die van anderen. De arts kan weigeren je te
informeren indien hij meent dat de informatie een ernstige bedreiging
vormt voor je gezondheid. Hij moet, na raadpleging van een collega, de
reden van zijn beslissing in je medisch dossier vermelden.
Recht op klachtenbemiddeling
Als je niet tevreden bent of klachten hebt over een zorgverstrekker, kun je
terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis (zie verder).
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Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
Je hebt recht op kwalitatief hoogstaande zorg, rekening houdend met de
medische kennis en technologie.
Deze zorg moet gegeven worden met respect voor de menselijke
waardigheid, ongeacht je sociale klasse, nationaliteit of inkomen.
Rechten in verband met uw patiëntendossier
Je hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Dit bestaat uit een
medisch dossier en, bij opgenomen patiënten, uit een verpleegdossier. Je hebt
recht op inzage en kunt ook een kopie aanvragen (de kosten voor het kopiëren
worden aangerekend).
Recht op pijnbeheersing
Het ziekenhuis heeft een werkgroep rond pijnbestrijding. Na een operatie
besteden pijnverpleegkundigen en een anesthesist de grootste aandacht
aan het vermijden van pijn. Ook de dienst Palliatieve Zorg heeft een equipe
speciaal voor pijnbestrijding. Recent is een werkgroep opgericht rond de
behandeling van chronische pijn.
Recht op toestemming tot behandelen
Nadat je door de arts goed geïnformeerd bent, kan geen enkele
behandeling worden gestart of voortgezet zonder je uitdrukkelijke of
stilzwijgende toestemming. Je kunt ook op elk moment je toestemming
intrekken of de behandeling stopzetten. De zorgverstrekker zal je
beslissing respecteren, de gevolgen toelichten en eventueel alternatieve
behandelingen voorstellen. Hij kan je ook doorverwijzen naar een andere
zorgverlener.
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Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker
Je kiest zelf je zorgverstrekker, ook als je huisarts je bijvoorbeeld naar
een andere specialist doorverwijst. Om de permanentie van de zorg te
verzekeren, werken veel artsen in associatie met andere artsen. Als je
bij opname kiest voor een arts uit een associatie, is het mogelijk dat we
omwille van de continuïteit van de zorg een beroep doen op artsen van
de associatie of dat je wordt opgevolgd door een arts uit de betrokken
associatie.
Je kunt op elk ogenblik het advies vragen van een tweede zorgverstrekker
of een andere zorgverstrekker (of associatie) kiezen.
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11 De ombudsdienst
We doen alle mogelijke inspanningen om kwaliteitsvolle gezondheidszorg
aan te bieden. Toch kan het resultaat niet beantwoorden aan je
verwachtingen. Laat het ons weten, jouw mening is belangrijk. Door je
opmerkingen kunnen wij de kwaliteit van de dienstverlening evalueren en,
waar mogelijk, verbeteren.
Tevredenheidsenquête
Ben je tevreden? Of zie je het anders? Vul onze tevredenheidsenquête in.
Dankzij jouw bevindingen kunnen we onze dienstverlening verbeteren.
Ben je niet tevreden over bepaalde aspecten van de zorg- of
dienstverlening? Spreek onmiddellijk de zorgverlener of
hoofdverpleegkundige aan. Misschien kunnen zij met een kleine moeite aan
je verwachtingen of opmerkingen tegemoetkomen. Of kan een misverstand
uit de weg worden geruimd.
Vind je geen gehoor?
Bespreek je de klacht liever niet met de betrokkene? Weet je niet bij wie je
terecht kan? Wend je dan tot de ombudsdienst.
Wat kan de ombudsdienst voor je doen?
De ombudsdienst helpt patiënten en hun familie die een vraag hebben
of een probleem ervaren in verband met de dienstverlening van het
ziekenhuis of één van zijn medewerkers.
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De ombudsvrouw/ombudsman
• is een neutrale persoon;
• functioneert onafhankelijk van de directie;
• neemt geen standpunt in;
• treedt vertrouwelijk op en is gebonden door het beroepsgeheim;
• doet niets zonder jouw uitdrukkelijke toestemming;
• luistert en neemt je vragen of problemen ter harte;
• helpt je, indien nodig, in een gesprek je gevoelens te verwoorden;
• geeft je advies over wat mogelijk of haalbaar lijkt;
• bemiddelt, op jouw vraag, om een verstoorde relatie met een
ziekenhuismedewerker te herstellen;
• formuleert aan de betrokken partijen voorstellen, die tot een
aanvaardbare oplossing kunnen leiden;
• formuleert aan de directie aanbevelingen om de zorgverlening te
verbeteren;
• informeert je, bij gebrek aan overeenstemming, over verdere
mogelijkheden van klachtenbehandeling;
• geeft je informatie op al je vragen over je rechten of over de door het
ziekenhuis aangeboden zorgverlening.
Klacht indienen?
Wanneer je vindt dat je rechten als patiënt werden geschonden door
een beroepsbeoefenaar in het ziekenhuis, kun je steeds klacht indienen
bij de ombudsdienst. Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de naleving
van je rechten door alle beroepsbeoefenaars. Dit wordt de ‘centrale
aansprakelijkheid’ genoemd.
Ombudsdienst: 09 246 26 40 of ombudsdienst@azmmsj.be

26

www.kankercentrumgent.be
tel. 09 246 95 22 | kankercentrumgent@azmmsj.be

AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter
algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt geenszins het artsenconsult.
Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Maria Middelares,
personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Volg ons ook op:

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59 – info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

