Parking

Contact
Centrum radiotherapie az groeninge :
t. 056 63 39 15 (8 – 17 uur)

Pendelbus
voor patiënten
radiotherapie

AZ Maria Middelares
zetel: Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
t. 09 246 46 46 | info@azmmsj.be |
www.azmmsj.be

az groeninge
zetel: Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk
t. 056 63 63 63 | info@azgroeninge.be |
www.azgroeninge.be

E17E17- ZIEKENHUIS NETWERK

Beste mevrouw
Beste mijnheer

Extra service
•

Na overleg met uw behandelende arts staat u
voor de start van een behandeling
radiotherapie. Voor die bestralingsbehandeling
kan u terecht in het gespecialiseerde
radiotherapiecentrum van az groeninge in
Kortrijk.

Uw vragen
•

Pendelbus
Wij zorgen voor vlot en comfortabel vervoer
tussen AZ Maria Middelares en az groeninge.
Wij brengen alle praktische zaken voor u in
orde.
•

U kan gratis parkeren op de parking van
AZ Maria Middelares (zie plan op de
ommezijde).

•

De pendelbus komt u oppikken. U kan de
bus opwachten in de centrale
onthaalruimte van het ziekenhuis. De
chauffeur haalt u persoonlijk op.

•

De timing van de pendelbus en de
planning van uw therapie zijn mooi op
elkaar afgestemd.
o

o
o
•

10.15 uur: vertrek aan AZ Maria
Middelares (van maandag tot
zaterdag)
11 uur: start van de behandeling in az
groeninge
± 12 uur: vertrek uit az groeninge

Bij aankomst in az groeninge parkeert de
chauffeur het busje dichtbij de ingang van
het centrum. Hij/zij begeleidt u persoonlijk
tot aan de wachtzaal voor behandeling.

Maakt u gebruik van een rolstoel? In beide
ziekenhuizen zijn rolstoelen beschikbaar
om u te verplaatsen naar de pendelbus of
het centrum radiotherapie.

•

Wat is de omvang van het transport? Naast
uzelf neemt het busje maximum 6
medepatiënten mee aan de opstapplaats.
De pendelbus rijdt rechtstreeks naar az
groeninge.
U komt te laat aan de opstapplaats? Of u
moet een sessie annuleren? Neem dan
contact op met het centrum radiotherapie
van az groeninge: t. 056 63 39 15 of AZ
Maria Middelares :IKG t. 09 246 95 22.

Bevestiging
Wilt u gebruik maken van onze pendelbus?
Bevestig dan uw deelname bij het centrum
radiotherapie van az groeninge via
t. 056 63 39 15 of via mail:
radiotherapie@azgroeninge.be
Opgelet: bij
bij een onverwachte opname in AZ
Maria Middelares,
Middelares, gelieve dan het IKG te
verwittigen.

Vergoeding
Per rit vanuit AZ Maria Middelares naar az
groeninge (heen en terug) wordt een
vergoeding van 20 euro aangerekend. Na
afloop van uw behandeling ontvangt u een
factuur van az groeninge voor de
verplaatsingen, samen met de aanvraag tot
tegemoetkoming in de reiskosten. Aan de hand
van dit document wordt de terugbetaling van
de reiskosten (min. 0.25 euro/km vanaf
wettelijke verblijfplaats patiënt tot azg en terug)
voorzien. Uw mutualiteit komt hierin volledig
tegemoet. Voor meer info kan u terecht bij de
sociale dienst: t. 09 246 27 12.

Samenwerking AZ Maria
Middelares en az groeninge
De ziekenhuizen AZ Maria Middelares, az
groeninge, O.L.V. van Lourdesziekenhuis
Waregem, Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze,
Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Sint-Elisabeth
Zottegem en AZ Glorieux Ronse werken
samen in het E17-netwerk.
Zo kunnen patiënten terecht in hun vertrouwd
ziekenhuis voor kwalitatief hoogstaande
basiszorg en kunnen ze voor complexe en
hooggespecialiseerde zorg terecht in de
referentieziekenhuizen van het netwerk.
Voor radiotherapie werken uw behandelend
arts en uw oncoloog van AZ Maria Middelares
nauw samen met de radiotherapeuten van az
groeninge.
Voor uw bestralingsbehandeling kan u
terecht in het gespecialiseerde
radiotherapiecentrum van az groeninge in
Kortrijk.
Het radiotherapiecentrum van az groeninge is
uitgerust met 3 hoogtechnologische lineaire
versnellers. Het centrum staat continu in
nauwe communicatie met uw arts in AZ Maria
Middelares voor opvolging van uw
behandeling.
AZ Maria Middelares en az groeninge zijn
beide internationaal erkend door JCI.

