PSYCHOLOGISCHE
BEGELEIDING
voor mensen
met kanker en
hun omgeving

WAT?

WANNEER?

Wie te horen krijgt dat hij of zij kanker heeft,
kan in de war zijn en zich vele vragen stellen.
Het antwoord op de vraag ‘Hoe moet het nu
verder?’ is soms niet meer zo eenvoudig in te
vullen.

Bij elke stap van het behandelingsproces
staan wij voor u klaar.

Als psycholoog zijn we er om u en uw
omgeving te helpen omgaan met deze
ingrijpende
gebeurtenis.
Een
goede
begeleiding kan immers helpen om de
onzekerheid
en
het
gevoel
van
machteloosheid te verminderen tijdens deze
moeilijke periode.
Het is mogelijk dat u het moeilijk heeft met uw
veranderd lichaamsbeeld, gevoelens van
angst, schuld, schaamte en onzekerheid hebt,
relatieproblemen ervaart of een laag zelfbeeld
hebt gekregen. Het is goed te weten dat u er
niet alleen voor staat en u ergens terecht kan
met uw vragen.

VOOR WIE?
Zowel u als uw omgeving worden
geconfronteerd
met
deze
ingrijpende
gebeurtenis. Belangrijk is dat jullie elkaar
kunnen ondersteunen en opvangen tijdens
deze moeilijke periode.
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Alle betrokkenen reageren elk op hun eigen
manier op de gebeurtenissen, daarom willen
we zowel aan u alsook aan uw omgeving
(partner, ouders, kinderen, kleinkinderen, …)
de aandacht geven die jullie verdienen.
De gesprekken met de psycholoog zijn
kosteloos tijdens (dag)hospitalisatie.

Indien gewenst kunnen wij aanwezig zijn bij de
consultaties met uw oncoloog/specialist, u
bezoeken op het oncologisch dagziekenhuis,
bij u langs komen tijdens geplande of
onverwachte hospitalisatie, …
Ook wanneer de behandeling achter de rug is,
willen wij u of uw omgeving graag verder
bijstaan.

“GOED VERZORGD, BETER GEVOEL”
De Stichting tegen
kanker biedt de
patiënt tijdens zijn
verblijf
in
het
ziekenhuis of op
afspraak gratis een
aantal schoonheidsbehandelingen aan.

Aangepaste schoonheidsbehandelingen en
enkele tips (vb. droge huid, haaruitval
compenseren, wimpers en wenkbrauwen
bijtekenen) kunnen een doeltreffende manier
zijn om uw zelfvertrouwen terug te winnen.
Het werkt bovendien zeer ontspannend.
Meer informatie of voor het maken van een
afspraak kan je terecht bij de psychologen.

COMMUNICATIEKOFFER

DOOR WIE?

Ook kinderen hebben recht op informatie als
er iemand in hun omgeving te maken krijgt
met kanker. Om het praten over en het
verwerken van deze diagnose gemakkelijker
te maken tussen u en uw (klein)kind hebben
we een communicatiekoffer uitgewerkt.

Katrien Kindermans en Tine Verdonckt zijn de
psychologen
binnen
de
oncologische
diensten. Zij maken deel uit van het
multidisciplinaire oncologisch team (artsen,
verpleegkundigen, diëtisten en sociale dienst).
Persoonlijke
informatie
wordt
strikt
vertrouwelijk behandeld binnen het team.
Voor meer informatie of indien u een
afspraak wenst te maken, kan u contact met
hen opnemen tijdens de kantooruren.
Kindermans Katrien
Tel. 055/23 32 29
Katrien.kindermans@azglorieux.be

Deze kindvriendelijke koffer zal vanaf
september 2015 ter beschikking gesteld
worden.
Meer info is te verkrijgen bij de psychologen.

Tine Verdonckt
Tel. 055/23 33 28
Tine.verdonckt@azglorieux.be

