Longkanker
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Longkanker is één van de meest voorkomende kankers (ook wel longtumor,
longcarcinoom of longgezwel genoemd). In België krijgen elk jaar zo’n 7.000
mensen de diagnose te horen.
Het AZ Jan Palfijn Gent, in samenwerking met de dienst Radiotherapie van het
UZ Gent, biedt u als patiënt een ervaren en multidisciplinair team van longartsen, radiologen, medisch oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, isotopisten,
pathologen, psychologen en oncocoachen.
Met behulp van de meest geavanceerde technieken op vlak van zowel diagnostiek als chirurgie, radiotherapie en medicatie biedt het AZ Jan Palfijn Gent u een
professionele aanpak van uw ziekte. Doorheen uw traject staat het Oncologisch
Begeleidingsteam ter uwer beschikking voor een persoonlijke paramedische
begeleiding.

DIAGNOSTIEK
Uw arts stelt de diagnose via een aantal onderzoeken: beeldvorming (radiografie,
CT-scan, PET-CT), bronchoscopie, weefselpunctie en mediastinoscopie. Zo kan men
het soort longkanker en de uitgebreidheid van de ziekte bepalen.

BEHANDELING
De behandeling van longkanker is afhankelijk van een aantal factoren:
`` het histologisch type longkanker,
`` de plaats van de tumor,
`` het stadium van de ziekte,
`` uw lichamelijke conditie en of u eventueel een andere ziekte heeft.
Afhankelijk van deze factoren is uw behandeling gericht op hetzij genezing, hetzij
afremmen van de ziekte. Uw arts bespreekt uw specifieke situatie steeds op het
multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en daarop wordt besloten tot één of
een combinatie van behandelingen:
`` chirurgische ingreep (een deel of volledige long wordt operatief verwijderd) ,
`` bestraling (radiotherapie),
`` chemotherapie (al dan niet in combinatie met radiotherapie),
`` doelgerichte therapie (bij geselecteerde gevallen),
`` immuuntherapie (indien van toepassing).
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De nabehandeling wordt gecoördineerd door de medisch oncoloog.

MULTIDISCIPLINAIR ONCOLOGISCH CONSULT
Elke patiënt met een nieuwe diagnose van longkanker, of met een recidief of progressieve ziekte wordt tijdens een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) besproken. De behandeling van elke individuele patiënt wordt bepaald door overleg
tussen verschillende specialisten (medisch oncoloog, pneumoloog, radioloog, patholoog, enz…) van zowel het AZ Jan Palfijn Gent als van het UZ Gent (radiotherapeuten). Ook uw huisarts wordt steeds uitgenodigd om deel te nemen aan dit
overleg.
U kan steeds een afspraak maken met elk van deze specialisten om een antwoord
te krijgen op al uw vragen.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Doorheen het gehele traject (diagnose - behandeling - opvolging) wordt de patiënt
bijgestaan door diverse paramedici van ons Oncologisch Begeleidingsteam:
`` sociaal verpleegkundige: werkonbekwaamheid, verlofregeling voor mantelzorger, verzekeringskwesties;
`` oncopsycholoog: ondersteuning voor patiënt en naasten i.h.b. jonge kinderen;
`` oncocoach (verpleegkundige met bijzondere kennis van kankergerelateerde behandelingen, complicaties en impact op het dagelijks functioneren): regelen van
vervoer of terugbetaling pruik, begeleiding bij afspraken voor onderzoek binnen
het ziekenhuis en contact met andere specialisten en paramedici;
`` oncodiëtiste: opsporen van malnutritie, tips in verband met voedingspatroon.

REVALIDATIE
Om het herstelproces gemakkelijker te laten verlopen, werd een evenwichtig revalidatieprogramma opgesteld. Het programma bestaat uit een sport- en bewegingsmodule waar enerzijds het opbouwen van de fysieke conditie bewerkstelligd
wordt met een conditietest en anderzijds relaxatietechnieken aangeleerd worden.
Reeds bij aanvang van de behandeling kan kinesitherapie aangeboden worden. De
kinesist stelt samen met u een persoonlijk plan op.
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FOCUS OP KWALITEIT
De Vlaamse Overheid wil meer transparantie in de gezondheidszorg zodat patiënten correcte en objectieve informatie kunnen krijgen. Daarom werden kwaliteitsindicatoren ingevoerd, ook voor longkanker.
Het AZ Jan Palfijn Gent stapte mee in dit project. Elke behandeling wordt in detail
gerapporteerd en gegevens over ziektevrije overleving en overlijdensdata worden
bijgehouden. Op deze manier draagt het AZ Jan Palfijn Gent haar steentje bij aan
nationale en internationale publicaties over longkanker. Deze gegevens worden
tevens aangewend bij het streven naar continue kwaliteitsverbetering bij de behandeling van longkanker.

ONS TEAM
`` Dr. M. Behaegel, pneumoloog
`` Dr. J. Catteeuw, pneumoloog
`` Dr. W. Elinck, pneumoloog
`` Dr. D. Vandeweyer, chirurg
`` Dr. I. Samyn, medisch oncoloog
`` Dr. J. Vallaeys, patholoog
`` Dr. F. Vervacke, radioloog
`` Dr. N. Baelde, radioloog
`` Dr. J. Mertens, isotopist
`` Dr. K. Vandecasteele, radiotherapeut
`` Prof. Dr. W. De Neve, radiotherapeut
`` Prof. Dr. M. Praet, patholoog
`` Mevr. V. Bockstaele, oncocoach
`` Mevr. J. De Moor, oncopsycholoog

CONTACTGEGEVENS
Algemene inlichtingen: 09 224 71 11
Afspraken: 09 224 81 11
Watersportlaan 5, 9000 Gent
info@janpalfijngent.be
www.janpalfijn.be
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