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Bernhoven brengt 
oncologische zorg 
samen 

‘Oncologie gaat over kwetsbaarheid 
in een onzekere periode van je leven’

Oncologie Mede door de vergrijzing groeit het aantal oncologiepatiënten. 

Door betere behandelingen leven mensen met kanker langer 

én zijn er meer mensen die leven met de gevolgen van kanker. 

Kanker is steeds meer een chronische ziekte. Dit vraagt om een 

andere vorm van aandacht tijdens de behandeling en begeleiding 

van deze groep kwetsbare patiënten.

B
etrokken dokters, 

gespecialiseerd 

verpleegkundigen en 

casemanagers oncologie 

leveren kwalitatief goede 

zorg. Toch hebben zij de overtuiging 

dat de begeleiding voor onze oncologie 

patiënten nog beter kan. Juist in de 

onzekerheid van het moment; als je 

wacht op een diagnose of uitslag is 

persoonlijke zorg dat wat het verschil 

maakt. Door je afspraak zo te plannen 

dat er bijvoorbeeld geen weekend 

tussen onderzoek en uitslag zit. Of dat 

je bij de arts in een kamer zit waar je je 

op je gemak voelt, waar de professional 

de tijd voor je kan nemen die nodig is 

en waar je even naar buiten kunt kijken 

als je stilvalt van het nieuws dat je hebt 

ontvangen.

Locatie en sfeer

De locatie van de nieuwe poli oncologie 

in Bernhoven ligt buiten de route van de 

algemene polikliniek. De plaats waar de 

poli komt is in een rustiger deel van het 

ziekenhuis, op de locatie waar nu de poli 

geriatrie en fysiotherapie zijn gehuisvest. 

Hier is meer privacy voor onze 

oncologische patiënten. Zorgverleners 

die verbonden zijn aan het specialisme 

oncologie gaan hier vanaf het voorjaar 

2020 integraal samenwerken. De sfeer 

op de nieuwe polikliniek is op basis van 

de wens om een aangename en veilige 

omgeving te creëren, verbonden met de 

natuur en waar gebruikt wordt gemaakt 

van organische vormen. 
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A
nneMarie Arts is 

borstkankerpatiënt en had 

vorig jaar oktober haar 

laatste controle. “Het was 

best moeilijk om afscheid te 

nemen, tien jaar ben ik patiënt geweest 

van dokter Lensen en dan sta je daar 

ineens. Toen aan mij gevraagd werd 

wat ik in die tien jaar gemist had, zei ik 

meteen: een kamer, een plek om me 

even terug te trekken. Hoe goed de zorg 

je komt daarna in de gang waar iedereen 

zit, je gaat naar het restaurant en je kunt 

ik het maar even, waar je je even kunt 

laatste controle achter de rug heb. Ik ben 

blij dat die wens nu wordt meegewogen 

bij de inrichting van de poli.”

I
nternist-oncoloog-hematoloog 

Chantal Lensen is blij dat de 

nieuwe poli er daadwerkelijk komt. 

“Binnen de oncologie hebben de 

behandelmogelijkheden de laatste 

tien jaar een enorme vlucht genomen. 

Dat brengt met zich mee dat we steeds 

meer overleggen met specialisten en 

zorgverleners van andere vakgroepen 

en ziekenhuizen. De poli oncologie – er 

een vervolg op. Voor de patiënt, want 

daar doen we het voor, betekent het 

onder meer kortere wachttijden en meer 

“Als oncoloog loop je tijdens het hele ziektetraject mee, soms is dat jarenlang. 

Kanker heeft invloed op iedereen die erbij betrokken is. Het gaat over kwetsbaarheid, 

onzekerheid, verdriet, angst en pijn. Dat vraagt om meer dan kwalitatief uitstekende 

zorg. We moeten niet alleen aandacht hebben voor de ziekte zelf, maar ook voor de 

impact op de patiënt en zijn omgeving. Een omgeving die verbonden is met de natuur, 

waar je in rust je uitslag of behandeling kan verwerken en waar aandacht is voor 

nazorg, maken het verschil in het dragen van je ziekte.” 

Chantal Lensen, internist-oncoloog-hematoloog

duidelijkheid, omdat de lijnen tussen 

alle betrokken zorgverleners kort zijn. 

Maar daarnaast, en dat is minstens zo 

belangrijk, willen we de zorg voor onze 

patiënten gedurende het hele traject én 

daarna zo comfortabel mogelijk maken. 

Een oncologische patiënt vindt het niet 

te zitten waar het onrustig is. Met die 

kwetsbaarheid willen wij rekening 

houden. Daarom hebben we bij onze 

brainstorms over de inrichting van de poli 

nadrukkelijk ook patiënten betrokken.”

Een plek om je terug te trekken

Zorg en aandacht voor kwetsbaarheid

‘Tien jaar ben ik 

patiënt geweest 

van dokter Lensen’

‘We moeten niet 

alleen aandacht 

hebben voor de 

ziekte zelf’

Draagt u ook een steentje bij?
De Stichting Vrienden van Bernhoven omarmt de poli oncologie en wil hieraan graag een bijdrage leveren met 

allerlei activiteiten in de regio die geld opbrengen. Heeft of kent u een activiteit die hier goed bij aansluit? Neem 

dan contact op met Floor van den Bogaart, projectleider van de Stichting Vrienden van Bernhoven, telefonisch 

(0413 - 40 34 98) of per e-mail (info@vriendenvanbernhoven.nl). Reist u met ons mee in de realisatie van de 

nieuwe oncologische polikliniek? Houd dan de website in de gaten voor actuele informatie.

Wilt u nu al een bijdrage leveren?  

Dan verwelkomen wij u graag als Vriend van Bernhoven! Steun de poli oncologie met een eenmalige of 

periodieke donatie. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. 

Stichting Vrienden van Bernhoven/poli oncologie.

vriendenvanbernhoven.nl
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Chantal Lensen


