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oncologische
zorg



Steeds meer oncologische patiënten 
worden ambulant behandeld. Tijdens 
deze periode word je als patiënt 
geconfronteerd met je ziekte en alles 
eromheen: lange wachttijden in 
wachtzalen, onnodige verplaatsingen 
naar het ziekenhuis door minder 
goede laboresultaten, ...  

Oncologische zorg:   
een teamgebeuren

De oncoloog of hematoloog coör-
dineert de chemotherapeutische 
behandeling van de patiënt. Goede 
opvolging door de huisarts in 
samenwerking met de thuisverpleeg-
kundige is daarbij belangrijk om 
continuïteit in de zorg te bieden.

Door de vele bezoeken aan het 
ziekenhuis bij de behandelende arts, 
wordt een consult bij de huisarts 
soms als overbodig ervaren. Niets is 
minder waar! Een goede opvolging 

door je huisarts voor, tijdens en na 
jouw behandelingsperiode is belang-
rijk om tijdig klachten en signalen 
op te vangen die een invloed kun-
nen hebben op je behandeling en 
genezingsproces.

Ook de thuisverpleegkundige kan 
een positieve inbreng hebben in 
jouw ziektetraject door maximaal 
overleg met de huisarts, die op zijn 
beurt afstemt met je behandelende 
specialist.

Wat kan het Wit-Gele Kruis  
voor jou doen?

Soms moet je in het oncologisch 
dagcentrum lang wachten op de 
analyse van jouw bloedstalen. 

Deze wachttijd kunnen we inkorten 
door reeds de dag voordien bloed-
stalen af te nemen bij je thuis of 
in de huisartspraktijk. Wij brengen 
de stalen naar het plaatselijke labo 
of ziekenhuis-labo. Hierdoor zal de 
behandelende arts en de huisarts 
meteen jouw bloedresultaten ont-
vangen en je op de hoogte brengen 
of de behandeling kan doorgaan of 
niet. Deze bloedresultaten zijn bij je 
aankomst in het oncologisch dagcen-
trum gekend en zo kan er meteen met 
de behandeling worden gestart.

minder
wachttijd



Uit een testfase is gebleken dat deze 
dienstverlening er voor zorgt dat de 
totale behandelingstijd in het dagcen-
trum met 2 uur kan worden ingekort. 
Wanneer je behandeling is afgelopen, 
zal de thuisverpleegkundige indien  
nodig de zorg voor het spoelen van 
de katheter verder op zich nemen. Zo 
moet jij hiervoor niet steeds naar het 
dagcentrum en worden onnodige 
verplaatsingen en kosten voorkomen. 

Hoe wordt deze zorg 
uitgevoerd?

De wijze waarop de bloedname 
gebeurt, wordt per patiënt bekeken. 
Indien er reeds een poortkatheter 
geplaatst werd, krijgt deze de 
voorkeur. Bijkomend voordeel hierbij 
is dat de katheter aangeprikt kan 
blijven tot jij de volgende dag naar 
het dagcentrum gaat. Ook dit levert 
tijdswinst op. 

De bloedstalen worden via de ader in 
de arm genomen wanneer er geen 
poortkatheder aanwezig is of als de 
arts hier voorkeur aan geeft.

Wie biedt deze zorg aan?

In overleg met de huisarts, de be- 
handelende arts en de thuisver-
pleegkundige wordt bekeken wie 
in jouw situatie de meest geschikte 
persoon is om deze zorg uit te voeren. 
Dit kan de huisarts of de verpleeg-
kundige van het Wit-Gele Kruis 
Limburg zijn. 

Hoe kan jij beroep doen op 
deze zorg?

Neem telefonisch contact op met de 
afdeling in je buurt of de provinciale 
hoofdzetel van het Wit-Gele Kruis 
Limburg (Genk) via het nummer 
089-30 08 80. Vermeld dat het gaat 
om een bloedname voor het dagcen-
trum. We noteren je contactgegevens 
en de coördinator zal zo snel mogelijk 
telefonisch contact met jou opne-
men. Hij zal je vragen beantwoorden 
en indien gewenst concrete afspra-
ken maken voor het uitvoeren van de 
zorg. 
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Wit-Gele Kruis Limburg behaalde in 2018 het internationale NIAZ-kwaliteitslabel. Dit 
betekent dat je als Wit-Gele Kruispatiënt kan rekenen op een deskundige, kwalitatieve 
en veilige zorg én dat onze organisatiecultuur gericht is op continue verbetering.

Dit initiatief kwam tot stand in 
samenwerking met:

INFO & VRAGEN?

Spreek je verpleegkundige aan, 
contacteer je afdeling of onze
provinciale hoofdzetel:
089-30 08 80 24u/24u, 7 dagen op 7

Wit-Gele Kruis Limburg vzw
Welzijnscampus 25
3600 Genk 
089-30 08 80
info@limburg.wgk.be

www.witgelekruis.be

Volg ons op:      


