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Ondersteuning door de sociale dienst
Beste patiënt

Naast de emotionele verwarring die een ziekte als kanker kan 
meebrengen, komen er ook allerlei praktische zaken bij die opgelost 
moeten worden. Wij helpen u daar graag bij.

De sociaal werkers

Wat kan de sociaal werker voor u doen?

De sociale dienst staat in voor de psychosociale begeleiding en 
ondersteuning van patiënten en hun familie.

U kunt er informatie krijgen rond tal van zaken.

- De mogelijkheid tot tegemoetkoming van uw ziekenfonds in de 
verplaatsingskosten voor uw chemo- of radiotherapie.

- Mogelijkheid tot tegemoetkoming van uw ziekenfonds bij de aankoop 
van een pruik. U krijgt ook de nodige informatie voor de aanschaf van een 
pruik. U kunt via onze dienst de nodige attesten krijgen.

- We helpen u graag i.v.m. uw vragen over een tegemoetkoming voor 
invaliditeit, een parkeerkaart,  zorgverzekering, verhoogde kinderbijslag, 
beroepsziekten...

- Bij financiële moeilijkheden geven we advies en kunnen we, als u aan de 
voorwaarden voldoet, een aanvraag doen bij de Stichting tegen Kanker, 
Kom op tegen Kanker, Think-Pink.

- Bij de opstart van sondevoeding, TPN-voeding en zuurstoftherapie 
staan we u bij voor de aanvragen tot tegemoetkoming van uw 
ziekenfonds.

- Als u dat wenst geven we u uitleg rond palliatieve premie, 
tijdskrediet voor palliatief verlof of voor medische bijstand.



Infom
apje oncologie: sociale dienst

Voor heel wat zaken werken we nauw samen met de dienst 
maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of andere bevoegde instanties.

Regelen van praktische ondersteuning

Als u dat wenst, kunnen we voor u thuisverpleging,  gezins- en 
bejaardenhulp, poetshulp, oppas, hulpmiddelen zoals een ziekenhuisbed, 
loophulpmiddel, toiletstoel, personenalarmtoestel, enz. regelen.

Indien nodig, kunnen we ook een aanvraag doen voor een hersteloord of 
revalidatiecentrum.

Contact zelfhulpgroepen

Via onze dienst kunt u ook in contact komen met verschillende 
zelfhulpgroepen of organisaties die zorgen voor ontspanning en 
ontmoeting met lotgenoten.
In samenwerking met Kom op tegen Kanker wordt de workshop 
gelaatsverzorging ‘Look Good Feel Better’ georganiseerd. Voor meer 
informatie kunt u bij ons terecht.

Hebt u verder nog vragen rond één of ander onderwerp, aarzel niet om die 
te stellen. We proberen u zo goed mogelijk te helpen of verwijzen u door 
naar de bevoegde diensten.

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.


