
Nieuw revalidatietraject

NEURO-ONCOLOGIE

BEREIKBAARHEID

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is gelegen in een prachtige 
groene omgeving, in de gemeente Vlezenbeek, één van de 5 
deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw in Vlaams-Brabant

Met de wagen

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer vanuit Brussel

De Lijn heeft een halte ter hoogte van Ziekenhuis
Inkendaal (halte “Ziekenhuis Inkendaal”)

 � Bus 142 (Brussel – Leerbeek )

MIVB: Metrostation “Erasmus ziekenhuis” bevindt zich op 3 
km van Ziekenhuis Inkendaal

Openbaar vervoer: Indirecte verbindingen

 � Bus 74 (Veeweyde – Erasmus ) overstap
 Ö Bus 142 tot halte “Ziekenhuis Inkendaal”

 � Bus 98 (Helden – Stalle – Erasmus ) overstap
 Ö Bus 142 tot halte “Ziekenhuis Inkendaal”

 � Metro Stokkel-Erasmus overstap
 Ö Bus 142 tot halte “Ziekenhuis Inkendaal”

Een persoonlijk team staat achter u

Uw medische zorg wordt toevertrouwd aan Dr. Geurs, 
internist-oncoloog. Hij heeft jarenlange ervaring met 
oncologische therapie en revalidatie.

Uiteraard zijn er in Inkendaal nog andere specialisten ter 
beschikking waaronder: neurologen, fysisch geneesheer, 
NKO,…

De verpleegkundige zorg, onder leiding van de 
hoofdverpleegkundige Francine De Dobbeleer garandeert 
kwaliteitsvolle zorg.

Voor neuro-oncologische revalidatie is de hoofdtherapeut 
Hilde Van Laethem uw aanspreekpunt. We beogen een 
individueel therapieprogramma op maat van de patiënt.
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NEURO-ONCOLOGIE IN INKENDAAL:
EEN PERSOONLIJKE BENADERING

Een therapieprogramma met individuele doelstellingen op 
maat van de patiënt, medische opvolging en individuele 
zorg worden aangeboden in een sfeer waarbij betrokkenheid 
en warmmenselijkheid belangrijke troeven zijn binnen de 
revalidatieperiode.



ONS REVALIDATIETEAM

De Internist-oncoloog zorgt voor dagelijkse medische 
opvolging.

De kinesitherapeut richt zich op het verbeteren van uw be-
weeglijkheid, kracht en evenwicht met als doel de dagelijkse 
activiteiten te kunnen heropnemen.

De ergotherapeut werkt indien nodig nauw samen met de 
kinesitherapeut in functie van  maximale zelfredzaamheid.  
Hiernaast wordt ook cognitieve training, hulpmiddelenadvies 
en huisbezoek aangeboden. 

De logopedist evalueert, diagnosticeert en behandelt slik- en 
communicatiestoornissen.  D.m.v. educatie wordt de patiënt 
en familie hierin begeleid.

De psycholoog ondersteunt de patiënt en/of naasten bij  
hulpvragen rond verwerking, verlieservaringen, veranderd 
lichaamsbeeld of emotionele en cognitieve  veranderingen.

De sociale dienst maakt de patiënt en/of familie wegwijs 
bij opname, helpt bij ontslagvoorbereidingen, biedt hulp bij   
financiële en administratieve regelingen en heeft oog voor 
psychosociale begeleiding.

BIJZONDERE ASPECTEN VAN ONZE 
REVALIDATIE

U blijft in contact met uw behandelend arts. 
Samen met de patiënt, zijn familie en het team worden be-
handeldoelstellingen vooropgesteld  die regelmatig herbeke-
ken worden, dit in functie van de evolutie.

 � De klemtoon komt op functioneel herstel rekeninghou-
dend met de neveneffecten van de behandeling zoals 
vermoeidheid ea.

 Kooktherapie, sport en speltherapie, relaxatie... komen  
 aan bod.

 � Pijn is een aandachtspunt
 � Progressief worden hulpmiddelen ingeschakeld in functie 

van de noden
 � De revalidatie omvat ook therapeutische weekends op 

vraag van patiënt of familie
 � We organiseren een huisbezoek om gericht advies  te 

kunnen geven bij terugkeer naar huis

WAT VERSTAAN WE ONDER REVALIDATIE EN 
NEURO-ONCOLGIE?

De gevolgen van een hersentumor hebben impact op het 
menselijk lichaam, zowel op fysisch, psychologisch en soci-
aal vlak.  Het optimaliseren van zelfredzaamheid en functio-
naliteit zijn de belangrijkste accenten binnen dit aangepast 
revalidatietraject voor volgende patiënten: 

 � na een operatie of behandeling voor primaire of secun-
daire tumoren van het centrale zenuwstelsel 

 � ernstige polyneuropathieën in het kader van oncologische 
behandeling

 �

“Het revalidatietraject neuro-oncologie in 
Inkendaal is uniek in België en Europa” 

Directeur revalidatie - Prof Dr. Bernard Dan

HOE EEN AANVRAAG DOEN?

Een aanvraag tot opname gebeurt steeds schriftelijk via een 
standaard formulier ingevuld door de behandeld arts of 
specialist en wordt doorgestuurd naar de opnamedienst van 
Revalidatieziekenhuis Inkendaal. 

Na deze goedkeuring van de aanvraag wordt er contact op-
genomen met het doorverwijzend ziekenhuis. Een vlotte en 
snelle opname wordt gerealiseerd in functie van beschik-
baarheid.

Voor vragen of info mbt uw opname:  
opname@inkendaal.be

tel 02 531 53 05

De aanvraagformulieren zijn digitaal
ter beschikking:

www.inkendaal.be
Patient/Hospitalisatie/Uw-opname


