
Hematologie



2

H
em

atologie

Beste patiënt

Welkom op onze afdeling. Een opname in het ziekenhuis 
brengt heel wat zorgen met zich mee. U hebt ongetwijfeld 
tal van vragen. Wij vinden het daarom belangrijk dat u en uw 
familie de nodige informatie krijgen om uw verblijf bij ons zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.
In deze brochure krijgt u een korte voorstelling van de dienst 
hematologie. Zo hebt u een overzicht van de verschillende 
afdelingen en van het team bij wie u terecht kunt op de 
afdeling.
Wij hopen dat deze brochure een goede leidraad is voor u en 
uw familie tijdens uw opname op onze afdeling. Hebt u nog 
vragen, dan kunt u altijd terecht bij uw verpleegkundige.
We wensen u een goed herstel toe.

Het team hematologie

1.   Voorstelling van de afdeling
U bent opgenomen op de dienst hematologie.  Er is een 
algemene afdeling  en een isolatie-eenheid. Er  is ook een 
afdeling voor dagopname.
De verschillende afdelingen hebben elk hun eigen organisatie, 
maar zijn nauw met elkaar verbonden en vullen elkaar aan. 
Waarschijnlijk zult u tijdens het verloop van uw behandeling 
op een of meerdere van deze afdelingen worden verzorgd. De 
artsen beslissen op welke afdeling u het best behandeld wordt.

Het team

De dienst hematologie heeft 4 hematologen: dr. Dries Deeren, 
dr. Lien Deleu, dr. Caressa Meert en dr. Rutger Callens. Zij 
staan samen in voor uw behandeling en opvolging en wisselen 
elkaar af op de verschillende afdelingen. Zij komen regelmatig 
samen om de verschillende ziekten en behandelingen te 
bespreken en beslissingen te nemen. Dit zorgt ervoor dat er 
steeds een hematoloog beschikbaar is die vertrouwd is met uw 
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gegevens en behandelingsplan. Daarenboven weten vier artsen 
nu eenmaal meer dan een enkele en is er door de heel intense 
samenwerking en overleg een aanhoudende uitwisseling van 
ideeën, kennis en ervaring. Los van deze werkregeling kunt u 
evenwel steeds vragen om een bepaalde arts te zien.

Ons team heeft  2 verpleegkundig consulenten. Zij staan u en 
uw familie bij in het omgaan met de diagnose, de behandeling, 
praktische problemen en psycho-emotionele moeilijkheden.
De transplantcoördinator volgt en begeleidt  patiënten met 
een hematologische aandoening, die tijdens hun behandeling 
een stamceltransplantatie of een intensieve behandeling 
ondergaan die gepaard gaat met een opname op de isolatie-
eenheid.
De verpleegkundig consulent hematologie volgt en 
begeleidt patiënten met een hematologische aandoening 
zonder stamceltransplantatie of in de aanloop naar een 
stamceltransplantatie.

Het is mogelijk dat u tijdens uw opname voorgesteld 
wordt om deel te nemen aan een klinische studie. Meer 
informatie over klinische studies vindt u op de website www.
azdelta.be  De studiecoördinatoren volgen en begeleiden 
patiënten die deelnemen aan een klinische studie. Het team 
studiecoördinatoren bestaat uit 5 personen, waarvan steeds 
iemand beschikbaar is. Er is een nauwe samenwerking met het 
volledige hematologisch team tijdens uw behandeling in het 
kader van een klinische studie.

Elke afdeling heeft zijn eigen groep verpleegkundigen. Elke 
verpleegkundige krijgt een aantal patiënten toegewezen voor 
de duur van zijn of haar dienst. De verpleegkundigen zorgen 
mee voor het goede verloop van uw behandeling.

Daarnaast is er ook een medewerker van de sociale dienst, 
een psychologe en een  medewerker spirituele zorg. Zij 
kunnen u bijstaan in het omgaan met de praktische en 
emotionele moeilijkheden waarmee u tijdens uw behandeling 
geconfronteerd wordt. De dienst kan ook rekenen op een 
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diëtiste en op kinesitherapeuten. Deze zijn van groot belang 
om u tijdens uw verblijf en verdere opvolging bij te staan op 
vlak van voeding en beweging. Vraag, indien gewenst, een 
afspraak via uw verpleegkundige of hoofdverpleegkundige.

Het is belangrijk om te weten dat u en uw familie deel 
uitmaken van het team dat instaat voor de verzorging. Elke 
inbreng is waardevol en samen kunnen we ervoor zorgen dat 
uw verblijf zo goed mogelijk verloopt.
Het is belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben; 
iemand die u zelf kiest om u bij te staan bij het verkrijgen 
van informatie over uw  gezondheidstoestand en die deze 
informatie kan doorgeven aan andere familieleden. Op die 
manier is er één aanspreekpersoon, naast uzelf, om contact te 
hebben met de verpleegkundigen of de artsen.

Contact met de artsen

De hematologen komen tijdens uw verblijf op de afdeling 
regelmatig langs. Het exacte moment is afhankelijk van 
verschillende factoren en moeilijk om op voorhand door te 
geven.
Wenst u of uw familie de arts te spreken, dan kan er een 
afspraak gemaakt worden via de verpleging, door u of uw 
vertrouwenspersoon. Vanwege het beroepsgeheim vindt dit 
gesprek dan plaats in uw aanwezigheid en om dezelfde reden 
wordt er geen informatie doorgegeven over de telefoon.
Op belangrijke momenten tijdens uw opname wordt er ruim 
tijd gemaakt voor een gesprek tussen de arts en u en uw familie. 
Tijdens het verloop van de behandeling ziet u regelmatig de 
arts en zijn deze contactmomenten korter.
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2.     Algemene informatie
Koorts, infecties

Bij hematologische of patiënten met een laag aantal witte 
bloedcellen (neutropene patiënten),  is het belangrijk om alert 
te zijn voor koorts en tekenen van infecties. Uw weerstand 
tegen infecties is laag,  wanneer u plots begint te rillen of 
een temperatuur hebt vanaf 38°C of hoger, dan komt u 
onmiddellijk naar de spoedopname, dag en nacht!!

• Wij adviseren om 2 keer per dag uw temperatuur te 
controleren: ‘s morgens en ‘s avonds.

• Algemene tekens van infecties zijn koorts, rillingen, 
algemeen ziek zijn

 - hoesten, keelpijn of slijmen (luchtweginfecties)
 - branderige urine (urineweginfecties)
 - buikkrampen, diarree, overgeven (maag-darminfectie).
• Infecties kunnen soms ook zonder koorts optreden en 

patiënten kunnen andere symptomen vertonen zoals 
verwardheid, niet meer op benen kunnen staan, geen 
eetlust...

• Bij patiënten die corticoïden (Medrol) innemen, kunnen 
infecties gemaskeerd worden.

• Let op met de inname van koortswerende middelen zoals 
Paracetamol, Dafalgan, ontstekingsremmers: ze nemen de 
koorts wel weg, maar niet de oorzaak en ondertussen wordt 
de infectie erger.

• Een thermometer kan aangekocht worden via het 
ziekenhuis,  u kunt dit vragen aan uw verpleegkundige.

Speciale aandachtspunten

De meeste patiënten op deze afdeling hebben een verminderde 
weerstand. Daarom zijn er enkele specifieke maatregelen 
nodig. Eenvoudige maatregelen helpen de verspreiding 
van bacteriën tegen te gaan en zo ziekenhuisinfecties te 
voorkomen.
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• Was uw handen regelmatig met water en zeep of ontsmet ze 
met handalcohol.

• Zorg voor een goede algemene hygiëne.
• Aan alle bezoekers wordt gevraagd om de handen grondig te 

ontsmetten.
• Vraag om het bezoek uit te stellen als uw bezoeker ziek of 

verkouden is.
• Bloemen of planten dragen veel bacteriën en schimmels met 

zich mee en zijn daarom niet toegelaten op de afdeling.

Belangrijk om te weten

• Roken: dit is een rookvrij ziekenhuis. Het is dus niet 
toegestaan te roken in de kamer, op de afdeling of in de rest 
van het ziekenhuis. Roken kan alleen buiten op de daarvoor 
voorziene plaatsen. Tijdens het inlopen van chemotherapie, 
mag u als patiënt de afdeling niet verlaten, ook niet om te 
roken!

• Parkeren 
- Als u langskomt in het dagziekenhuis, kunt u binnenkomen 
en parkeren via ingang Oost. Voor u het dagziekenhuis 
verlaat, kunt u uw parkeerticket  laten omzetten in een gratis 
ticket aan de balie. 
- Voor raadplegingen, ambulante onderzoeken, opname, 
bezoek... komt u binnen via de hoofdingang en parkeert u op 
de bezoekersparking. Er is een 10- beurtenkaart beschikbaar 
die u kunt aankopen aan een parkeerautomaat.

• Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een 
identificatiebandje rond uw pols. U mag dit niet 
verwijderen. Als het toch loskomt, meldt u dit onmiddellijk 
aan uw verpleegkundige.

• Kamerkeuze: er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met uw kamerkeuze, maar dit kan niet altijd gegarandeerd 
worden. In de eenpersoonskamers liggen veelal patiënten 
die om medische redenen alleen moeten liggen. Het zou 
kunnen dat u hiervoor in aanmerking komt. De arts zal dit 
samen met de verantwoordelijke verpleegkundige beslissen.

• Als u niet in een eenpersoonskamer ligt, maar u wenst 
een persoonlijk gesprek alleen met de arts of een andere 
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zorgverlener, kunt u vragen om dit gesprek in een andere 
ruimte te laten plaatsvinden.

• Breng bij elk contact in het ziekenhuis een overzicht mee 
van uw thuismedicatie.

• We vinden samenwerking met uw huisarts belangrijk en 
nemen dus niet zijn/haar functie en verantwoordelijkheid 
over. Voor voorschriften voor geneesmiddelen die niet door 
de hematoloog zijn opgestart en voor documenten die met 
uw globaal medisch dossier te maken hebben, vertrouwen 
we u dan ook toe aan de goede zorg van de huisarts.

• In het zorgportaal voor patiënten (https://mijn.azdelta.be) 
of via www.cozo.be kunt u als patiënt online uw medisch 
dossier zelf inkijken. Al uw persoonlijke gegevens in 
verband met uw gezondheid zijn er beschikbaar. Als u 
zelf uw medisch dossier consulteert, dan is het mogelijk 
dat informatie zichtbaar wordt die vragen oproept of tot 
bezorgheid leidt. Uw arts kan deze informatie indien nodig 
correct duiden.

 
Terug naar huis

Samen met u en uw familie gaat een medewerker van de 
sociale dienst tijdens uw opname na of er eventueel extra hulp 
of ondersteuning nodig is voor u naar huis gaat. We streven 
ernaar om u  voor 14 uur te laten vertrekken. We weten dat dit 
een inspanning vraagt, maar dit wordt ons opgelegd vanuit de 
overheid. Bedankt om hier rekening mee te houden.
Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u volgende zaken mee:
• een ontslagbrief voor de huisarts
• een volgende afspraak
• een gedetailleerd medicatieoverzicht
• nieuw opgestarte medicatie wordt meegegeven tot de 

volgende werkdag, een voorschrift voor deze medicatie 
is te verkrijgen via de huisarts en wordt niet meegegeven 
vanuit het ziekenhuis.

• een niet-medische ontslagbrief met gegevens van de afdeling 
en een overzicht van alle papieren die u gekregen hebt.

Pas als dit alles geregeld is, kunt u de afdeling verlaten.
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Contact
CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat hematologie

t 051 23 73 22

e secr.hematologie@azdelta.be

Hoofdverpleegkundige

Algemene afdeling  t 051 23 75 74

Isolatie-eenheid       t  051 23 75 42

Lydie Verfaillie 

lydie.verfaillie@azdelta.be

 

Dagziekenhuis        

Mieke Devos

t 051 23 78 25

e mieke.devos@azdelta.be

Transplantcoördinator hematologie

Evelyne Dewulf            

t 051 23 38 86

e evelyne.dewulf@azdelta.be

Verpleegkundig consulent hematologie

Stephanie Vandenbussche  

t 051 23 75 08  

e stephanie.vandenbussche@azdelta.be

Studiecoördinatoren

Veerle De Meulemeester 

 t 051 23 75 68

e veerle.demeulemeester@azdelta.be

Ruth Demeersseman   

t 051 23 75 60

e ruth.demeersseman@azdelta.be

Lies Breyne   

t 051 23 75 86

e lies.breyne@azdelta.be

Vera Lateur 

t 051 23 74 47

e vera.lateur@azdelta.be

Charlotte Defraye              

t 051 23 71 33

e charlotte.defraye@azdelta.be

Sociale dienst

Hannah Ingels     

t 051 23 78 62

e hannah.ingels@azdelta.be

Psychologe

Verbrugghe Delphine  

t 051 23 72 45

e delphine.verbrugghe@azdelta.be

Diëtiste

Annelies Velghe 

t  051 23 68 97

e annelies.velghe@azdelta.be

Spirituele zorg

Bruno Vanruymbeke  

 t 051 23 39 65

e bruno.vanruymbeke@azdelta.be

Team palliatieve zorg

Els Delanoy 

t 051 23 75 37

e els.delanoy@azdelta.be

Artsen
Dr. Rutger Callens 

Dr. Dries Deeren

Dr. Lien Deleu

Dr. Caressa Meert

 

www.azdelta.be


