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4.  MEDISCHE BEHANDELINGEN 

 

 Oncologische heelkunde 

 Systemische behandelingen zoals chemotherapie, targeted therapie, immunotherapie, 

bisfosfonaten, transfusies, … 

 Radiotherapie  

 Stamceltransplantatie  

 Studiecentrum oncologie  

AZ Sint-Lucas biedt een brede waaier aan behandelmogelijkheden voor oncologische en 

hematologische patiënten aan.  Ook de meeste diagnostische en stagingsonderzoeken gebeuren in 

het ziekenhuis zelf.  Op het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) wordt beslist wat het meest 

aangewezen behandeladvies is voor een bepaalde oncologische of hematologische patiënt.  De 

adviezen zijn gebaseerd op de behandelrichtlijnen die verder in de handboek worden toegelicht.  De 

verschillende arts-specialisten scholen zich bij in hun vakgebied.  

Oncologische heelkunde 

Alle operaties bij oncologische en hematologische patiënten worden uitgevoerd door chirurgen die 

naast hun expertise in hun pathologie ook gespecialiseerd zijn in het oncologisch/hematologisch 

vakgebied.   De anatomopathologen onderzoeken nauwkeurig alle weefsels en cellen en doen 

specifieke kleuringen om de tumorcellen beter en preciezer te classificeren.  De resultaten hiervan 

worden ook tijdens het MOC besproken.   

Systemische behandelingen zoals chemotherapie, targeted therapie, immunotherapie, 

bisfosfonaten, transfusies, … 

Alle oncologische en hematologische systeemtherapie wordt toegediend op het dagziekenhuis 

oncologie/hematologie of op de hospitalisatieafdeling oncologie/hematologie.  De verpleegkundigen 

hebben een specifieke opleiding genoten om dergelijke medicatie toe te dienen.  Naast intraveneuze 

therapie wordt ook orale, subcutane, intramusculaire en intrathecale therapie gegeven.   

Radiotherapie  

Op de dienst Radiotherapie kunnen patiënten terecht voor zowel externe als interne bestraling 

(brachytherapie).   

Stamceltransplantatie  

Voorbereidende behandeling voor stamceltransplantatie gebeurt op de afdeling 

oncologie/hematologie. Voor de stamceltransplantatie zelf worden patiënten doorverwezen naar UZ 

Gent.   

Studiecentrum oncologie  

Er wordt voortdurend onderzoek gedaan om de behandeling van kanker te verbeteren.  Innovatief 

onderzoek naar nieuwe medicatie en optimalisatie van behandelingen, is noodzakelijk.  Daarom 

werkt het studiecentrum oncologie mee aan dergelijke studies.  Hierdoor hebben patiënten toegang 

tot deze nieuwste producten wat meestal extra behandelingsmogelijkheden inhoudt.  In het 
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ziekenhuis wordt enkel deelgenomen aan fase II (onderzoeken naar de doeltreffendheid en de 

efficiëntie van een medicament bij een welbepaalde oncologische/hematologische  aandoening) en 

fase III-studies (vergelijken van de nieuwe studie behandeling met de huidige standaardbehandeling).   

Op de website van het ziekenhuis staat meer informatie over klinische studies in het algemeen en 

aan welke studies het oncologisch studiecentrum deelneemt.   

Contactgegevens  

Artsen 

Dr. Frank Bouttens (radiotherapeut-oncoloog) 

Dr. Vincent Renard (medisch oncoloog) 

Dr. André Verstraeten (pneumoloog) 

Studieverpleegkundigen 

Sieglinde Pletinck - 09 224 52 97 – Sieglinde.pletinck@azstlucas.be 

Els Van der Spiegel – 09 224 57 98 – Els.vanderspiegel@azstlucas.be 

Eveline Vanhauwenhuyse - 09 224 52 95 - Eveline.Vanhauwenhuyse@azstlucas.be  
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