
 

 

 
Oncologisch support team 
 

Als u geconfronteerd wordt met kanker, krijgt u te 

maken met veel informatie, heftige emoties en 

belangrijke keuzes. Zowel uw leven als dat van uw 

naasten wordt helemaal overhoop gegooid en ieder 

beleeft deze periode op zijn manier. Misschien 

vraagt u zich af hoe het nu allemaal verder moet? 

 

U hebt vast vele vragen en bekommernissen. Het is 

goed om te weten dat u er in deze momenten niet 

alleen voor staat. 

 

Het team bestaat uit: 

 

 Oncoloog 

 Oncocoach 

 Borstverpleegkundige 

 Psycholoog 

 Sociaal werker 

 Pastoraal werker 

 Medewerker palliatief support team 

 Oncodiëtiste 

 Verpleegkundigen van de afdeling 

 

 

 
Naast de behandelende arts en de afdelings-

verpleegkundige kunt u voor informatie en steun 

terecht bij het OST (= Oncologisch Support Team). 

Het OST wil samen met u op weg gaan en helpen de 

zaken gaandeweg (be)grijpbaar maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ons aanbod 
 

 Begeleiding en ondersteuning op lichamelijk, 

emotioneel, sociaal en/of spiritueel vlak vanaf 

de diagnosestelling tot in de nazorgfase. 

 Informatie omtrent uw ziekte, uw behandeling, 

onderzoeken, medicatie, … 

 Psychologische hulp op maat of psychologische 

hulp aangepast aan individuele noden/wensen. 

 Voedingsadvies, -voorlichting en het opstellen 

van een voedingsplan. 

 Advies en hulp bij het zoeken naar oplossingen 

rond praktische en/of sociale problemen. 

 

Wij zijn er voor iedereen 
 

 De patiënt 

 Zijn partner 

 Zijn kinderen 

 Zijn familie 

 Zijn zorgverleners in de thuisomgeving 
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Oncologisch 
Support Team 
 

 
Contactgegevens 
 

Oncologisch Support Team 

 

Oncocoach digestieve oncologie 

Tel. 09 310 07 27 

 

Borstverpleegkundige 

Tel. 09 310 07 72 

 

Oncocoach urologie en pneumologie 

Tel. 09 310 11 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be
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