
Het E17-ziekenhuisnetwerk heeft deze infor matiefolder met de    
grootste zorg opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt een 
raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of 
onvolledigheden bevatten, dan zijn het E17-ziekenhuisnetwerk, zijn 
medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Pendelbus
Voor patiënten radiotherapie
Tussen AZ Maria Middelares 
en az groeninge

www.e17ziekenhuisnetwerk.be

Samenwerkingen in het E17-
ziekenhuisnetwerk

De ziekenhuizen az Glorieux, az groeninge, AZ 
Maria Middelares, AZ Sint-Elisabeth, AZ Sint-
Vincentius Deinze, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis 
Waregem en Sint-Jozefskliniek Izegem werken 
samen in het E17-ziekenhuisnetwerk.

Zo kunnen patiënten in hun vertrouwd 
ziekenhuis terecht voor kwalitatief hoog-
staande basiszorg en kunnen ze voor complexe 
en hooggespecialiseerde zorg terecht in de 
referentieziekenhuizen van het netwerk.

Wat kost het gebruik van de 
pendelbus?

Voor een rit heen en terug tussen AZ Maria 
Middelares en az groeninge rekenen we 
24 euro. Je ontvangt na afloop van je 
behandeling een factuur van az groeninge 
voor de verplaatsing, samen met een 
aanvraagdocument tot tegemoetkoming in 
de reiskosten. Met dit document kan je een 
terugbetaling van de reiskosten aanvragen bij 
je ziekenfonds.

Meer info of vragen?
Je kan terecht bij de sociale dienst 

van AZ Maria Middelares +32 9 246 27 12



Radiotherapie

Voor radiotherapie werken je behandelend arts en je 
oncoloog van AZ Maria Middelares nauw samen met 
de radiotherapeuten van az groeninge.

Voor je bestralingsbehandeling kan je terecht in 
het gespecialiseerd radiotherapiecentrum van az 
groeninge in Kortrijk.

Het radiotherapiecentrum van az groeninge is 
uitgerust met drie hoogtechnologische lineaire 
versnellers (bestralingstoestellen). Het centrum staat 
continu in nauwe communicatie met je arts in AZ 
Maria Middelares voor opvolging van je behandeling.

Kwaliteitsvolle zorg

AZ Maria Middelares en az groeninge zijn 
internationaal erkend met het kwaliteitslabel van de 
Amerikaanse Joint Commission International (JCI).

Je traject

Je staat voor de start van een 
bestralingsbehandeling. Wij zorgen voor vlot en 
comfortabel vervoer tussen AZ Maria Middelares en 
az groeninge. Hoe verloopt dit praktisch?

 ↗ Maak gratis gebruik van de parking van AZ Maria 
Middelares.

 ↗ Ga naar het atrium, de centrale onthaalruimte van 
het ziekenhuis. 

 ↗ De chauffeur haalt je hier persoonlijk op. Naast jou 
neemt de pendelbus maximaal 6 andere patiënten 
mee.

Hoe kan je gebruikmaken van de 
pendelbus?

Indien je graag gebruikmaakt van de pendelbus, geef 
je een seintje aan het centrum radiotherapie van az 
groeninge:

 ↗ radiotherapie@azgroeninge.be

Indien je te laat bent op de opstapplaats, een sessie 
moet annuleren of onverwacht werd opgenomen in 
het ziekenhuis, neem telefonisch contact op met:

 ↗ het kankercentrum van AZ Maria Middelares (IKG)

+ 32 9 246 95 22

 ↗ het centrum radiotherapie van az groeninge

+32 56 63 39 15

Op de aangeduide locatie zijn er enkele voorbehouden 
parkeerplaatsen voor radiotherapie. Via de lift of trap 
bereik je makkelijk de hoofdingang en het atrium.

 ↗ De timing van de pendelbus en de planning van je 
therapie zijn mooi op elkaar afgestemd.

• 10.15 uur: vertrek aan AZ Maria Middelares (van 
maandag tot zaterdag) - de pendelbus rijdt 
rechtstreeks naar az groeninge

• 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 dicht bij de ingang van het centrum. 
Deze persoon begeleidt jou persoonlijk tot aan de 
wachtzaal voor behandeling.

 ↗ Maak je gebruik van een rolstoel? In beide 
ziekenhuizen zijn rolstoelen beschikbaar om je te 
verplaatsen naar de pendelbus of het centrum 
radiotherapie. Ook hier zorgt de chauffeur voor 
ondersteuning indien nodig.

Waar kan je parkeren op de parking van 
AZ Maria Middelares?
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