Multidisciplinaire begeleiding
bij patiënten met hoofd- en halstumoren
Voor mensen met kanker is een goedwerkend multidisciplinair
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en patiëntgericht zorgmodel de sleutel tot de beste behandeling
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halskankerpatiënten binnen Vlaanderen” plaats met parallelle

is een hechte samenwerking van diverse artsen, maatschappelijk
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deskundige medische administratie, die alle afspraken in goede
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banen leidt, de verpleegkundig-zorgexpert, die de algehele

Deze gedeelde ervaringen en inzichten met andere

“De ziekenhuiscontext kan voor sociaal
kwetsbare patiënten extra belastend zijn
en vraagt de nodige aandacht, niet alleen van
de artsen maar van alle ziekenhuismedewerkers.”

fysische toestand en de eventuele langdurige neveneffecten
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evidence based zorg.
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Innoverende initiatieven
vraag naar hulp varieert immers bij patiënten met dezelfde

Vanuit deze holistische visie ontstonden twee innoverende
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namiddag was het woord aan hen om óns te vertellen wat zij

Het paramedische team op de ontmoetingsdag voor hoofd - hals patiënten met van links naar rechts:
Wendy Cortier (medical management assistent), Caroline Vandenbruaene (logopedist/care manager), Sabrina Schietaert (verpleegkundigzorgexpert), Nadieh Verhoest (diëtist), Kim Strubbe (klinisch psycholoog), Sabine Maene (medisch maatschappelijk werker)

De patiënt en zijn omgeving worden vanaf de diagnosestelling
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door de arts en dus reeds voor de behandeling opgevangen

en betere inzichten in de begeleiding en tot aanpassingen in de

en begeleid door alle medewerkers van het team. De
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