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Goed geïnformeerd zijn

is heel belangrijk…
Beste patiënt

Het team van zorgverleners dat u begeleidt, heeft deze persoonlijke 
informatiegids over uw behandeling samengesteld. De gids is bedoeld 
voor mensen die in AZ Delta worden behandeld voor een kwaadaardige 
aandoening. Ook familieleden vinden hier nuttige informatie.

Namens de artsen en hun team

Zorgtraject

Na het horen van de diagnose volgt voor u mogelijk een moeilijke periode. 
U krijgt op korte tijd veel te horen en te verwerken.
Waarschijnlijk zit u ook met heel wat vragen.

Deze informatiegids bundelt alle informatie over uw aandoening en 
behandeling, informeert u over het zorgtraject dat u in AZ Delta zal 
doorlopen en over de beste multidisciplinaire opvolging die u zal krijgen.

Verloop van de behandeling

Uw arts heeft met u uw persoonlijke situatie besproken.
Het verloop van een behandeling kan van persoon tot persoon verschillen. 
Deze persoonlijke informatiegids dient als aanvulling op en ondersteuning 
bij de mondelinge informatie die u van de arts en andere zorgverleners 
krijgt. De zorgverleners geven u de documenten en folders op het moment 
dat de informatie voor u van toepassing is.

Ten slotte wil deze informatiegids u ook ondersteunen in de 
communicatie met de verschillende zorgverleners. Denk er 
dus aan om de map bij elk ziekenhuisbezoek mee te brengen. 
U kunt de informatiegids ook voorleggen aan uw  arts, 
huisarts, (thuis)verpleegkundige, andere zorgverleners… en 
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op elk moment uw ervaringen, klachten en vragen noteren. Dit kan een 
hulp zijn wanneer u uw vragen met uw zorgverleners bespreekt.

Blijf zeker niet met uw vragen zitten

Deze informatiegids bevat alle persoonlijke documenten over uw 
behandeling
en is uw eigendom. Bijkomende documenten kan u steeds aan deze map 
toevoegen.


