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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

 

 

patiiëntenbrochure 

SJKI 50—Versie 26/11/18 –vv 03/18 

Het oncologisch revalidatieteam 

 Arts Fysische Geneeskunde & Revalidatie: 

Dr. Vandendriessche Ch. & Dr. Trenson B. 

 Oncologe: Dr. Hanssens M. 

 Hematologe: Dr. Schauvliege L.  

 Klinisch Psychologe: Jolien Lecluyse 

 Kinesitherapeute: Livine Vandenbussche 

 Ergotherapeute: Bieke Wanzeele 

 Diëtiste: Lies Derudder 

 Verpleegkundigen: Lies Deltour &  

Tine Vanden Bergh 

 Sociaal assistente: Kathleen Couvreur 

Patiëntenbrochure 

 

Vragen of graag inschrijven? 

U kan steeds contact opnemen met de  

coördinator van het programma Jolien Lecluyse 

op het nummer 051/33.42.32 of via email  

jolien.lecluyse@sjki.be. 

Zij stelt de groepen samen en communiceert  

alles  door naar de collega’s van de fysieke  

revalidatie. 
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‘Revivio’  
 

 



Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Oncologische revalidatie 

Om de impact van de gevolgen van kanker te  

beperken wordt er vanuit de Sint-Jozefskliniek 

Izegem een oncologisch revalidatieprogramma 

aangeboden voor patiënten die hun behandeling 

hebben beëindigd.  

 

Wat houdt dit programma in?  

Aan de hand van een 12-wekenprogramma wordt 

er in het ziekenhuis onder deskundige begeleiding 

gestreefd naar een nieuw evenwicht onder het 

moto: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.  

Wekelijks worden er twee fysieke trainingssessies 

aangeboden (op maandag– en woensdag 13u15-

14u15) en om de twee weken worden er         

eveneens op maandag na de revalidatie         

aansluitend een psychosociale informatiesessies                

georganiseerd (1u) .  

Fysieke revalidatie 

Onder begeleiding van een kinesitherapeut en een 

ergotherapeut wordt er gewerkt aan conditie, 

kracht en lenigheid. Er zijn verschillende vormen 

van training en de activiteit wordt geleidelijk  

opgebouwd via een individueel trainingsschema.  

 

Psychosociale begeleiding 

Om de twee weken licht de psycholoog in een  

informatiesessie een bepaald thema toe. Er wordt 

onder andere stilgestaan bij de volgende  

onderwerpen: aandacht-en concentratie  

problemen, vreemde vermoeidheid, slaap- 

problemen, emotionele veranderingen en         

relaxatie, gezonde voeding, etc.  

 

Doelgroep 

Het programma richt zich tot volwassenen die hun 

behandeling hebben beëindigd (met uitzondering 

van langdurige hormonale therapie en herceptine-

behandeling).  

Groepen worden beperkt tot een 6-tal leden.  

 

Praktisch 

Er zijn drie programma’s per jaar: groep 1 start in 

januari, groep 2 in april en groep 3 in september. 

 

Kostprijs 

Eén consultatie bij de arts Fysische Geneeskunde 

€38 (mits terugbetaling remgeld door mutualiteit) 

en het remgeld op de fysieke revalidatie €8.40 x 

24 sessies. 

Bij het beëindigen van het programma wordt een  

som terugbetaald dankzij de steun van  de Lions 

Club Izegem.  


