
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Oncocoach



WAT IS EEN ONCOCOACH?

De oncocoach is een verpleegkundige, gespecialiseerd 
in de oncologie, die patiënten met kanker bijstaat met 
raad en daad tijdens hun behandeling.

Alle patiënten met een oncologische aandoening 
kunnen bij een oncocoach terecht. Samen met 
de behandelende arts, het verpleegkundig team 
en andere zorgverleners zorgt de oncocoach voor 
persoonlijke opvang en ondersteuning.

Ons ziekenhuis heeft twee oncocoaches, Bruno Giuliani 
en Bianca Silvestrini.

Bruno Giuliani ziet de patiënten die in behandeling 
zijn voor gastro-enterologie, medische oncologie en 
hematologie.

Bianca Silvestrini ziet de patiënten die in behandeling 
zijn voor respiratoire oncologie.



PRAKTISCH

Deze vorm van hulpverlening is geheel vrijblijvend en 
gratis.

Wat kan u concreet verwachten van de oncocoach?

• Een luisterend oor na het horen van de diagnose en 
tijdens de behandeling.

• Informatie over uw ziekte en het verloop van uw 
behandeling.

• Toelichting over de meest voorkomende 
bijwerkingen van uw behandeling.

• Overlopen van aandachtspunten en tips om met 
deze bijwerkingen om te gaan in uw thuissituatie.

• Informatie en adviezen over het inname van 
medicatie thuis.

• Een pakket met duidelijke informatie zodat u dit 
rustig kan nalezen.

• Opvolging van uw medische evolutie tijdens 
de behandeling. Zo volgt gerichte hulp en 
ondersteuning waar nodig.

• Regelmatig bezoek op de afdeling in het kader van 
trajectbegeleiding.

• Indien nodig brengt de oncocoach u in contact met 
andere zorgverleners.

• Mogelijkheid tot vastleggen van een consultatie 
met uw oncocoach.

• Bereikbaarheid voor vragen ook na uw therapie.



ONCOCOACHES IN AZ VESALIUS

U kan ons steeds telefonisch of per mail contacteren 
indien u vragen of opmerkingen hebt. Wij werken 
nauw samen met uw behandelende arts.

Bruno Giuliani         

Werkt samen met de volgende artsen:
Dr. Katherine Vandenborre
Dr. Tim Wessels
Dr. Koen Theunissen
Dr. Peter Van Lint
Dr. Klaartje Lowette
Dr. Annelies Posen
Dr. Rob Bielen
Dr. Evelyne Dubois

Bianca Silvestrini

Werkt samen met de volgende artsen:
Prof. Dr. Karolien Vanhove
Dr. Bjorn Dieriks
Dr. Hares Saljuki
Dr. Rik Dewaele



CONTACT

Bruno Giuliani

Tel. 012 39 66 24    
E-mail: bruno.giuliani@azvesalius.be
Elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Bianca Silvestrini

Tel. 012 39 60 42      
E-mail: bianca.silvestrini@azvesalius.be
Ma - Woe - Vrij van 09.00 tot 12.00 uur
Donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Als wij afwezig zijn kan u steeds telefonisch contact 
opnemen met de afdeling.

E2 Daghospitaal Inwendige, tel. 012 39 63 59
D2 Geneeskunde, tel. 012 39 72 77



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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