Kosten
De vergoeding van de zorg is verschillend per zorgverlener
en verzekering. Tijdens het eerste gesprek kunnen de
eventuele kosten besproken worden.
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Het team
De volgende zorgverleners zitten in het
oncologieteam Kompas:
• Oncologie fysiotherapeut (Fysiotherapie Kompas)
• Ergotherapeut (Kracht Ergotherapie)
• Diëtist (Diëtistenpraktijk Twente)
• Maatschappelijk werker (Wijkracht)
• Huisarts (uw eigen huisarts)
Het doel van het oncologieteam is om u, in deze intense
periode in uw leven, zo te begeleiden dat uw algehele
conditie, kracht en kwaliteit van leven behouden wordt
of verbetert.

Aanmelden & vragen
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan
contact met ons op via een van de betrokken zorgverleners
(zie www.gckompas.nl/oncologieteam-kompas) of via het
emailadres: info@fysiotherapiekompas.nl .
Bellen kan ook op nummer 074 - 250 41 34. U krijgt dan
de telefoniste van Fysiotherapie Kompas aan de telefoon.
Deze kan uw vraag beantwoorden of een van de zorgverleners contact met u laten opnemen.

Geeft richting aan gezondheid
Jacques Perkstraat 1
inrit aan de Staringstraat
7552 JR Hengelo
074 - 250 41 34
info@fysiotherapiekompas.nl
www.gckompas.nl/oncologieteam-kompas
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Voor wie?
Oncologieteam Kompas is bedoeld voor patiënten
met kanker vooraf, tijdens of na hun medische
behandeling(en). Bijvoorbeeld wanneer u last heeft van:
•
•
•
•
•
•
•

Angst
Afname conditie en kracht
Vermoeidheid
Onzekerheid
Pijnklachten
Voeding
Moeite met ADL activiteiten

Op het moment dat u te horen krijgt dat genezing niet
meer mogelijk is en behandeling ook niet meer op
genezing wordt gericht, kan het oncologieteam u ook
bijstaan. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt
staan centraal. De zorgverleners kunnen u helpen zolang
mogelijk zelf regie te houden.

zolang mogelijk
een actief
leven leiden

Het oncologieteam Kompas is opgezet om ervoor te
zorgen dat u een behandeltraject kunt volgen waarin
aandacht is voor álle aspecten die een rol kunnen spelen
bij het doormaken van kanker.

Wat is Oncologieteam Kompas?
Het oncologieteam Kompas is een groep zorgverleners
die allemaal met patiënten werken die kanker hebben
of hebben gehad. Het team bestaat uit een oncologiefysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en maatschappelijk werkers. De samenstelling van het behandelteam
wordt bepaald door uw behoefte en uw hulpvraag. De
behandeling wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast
tijdens de besprekingen tussen de disciplines. Uiteraard
heeft u daarin de centrale rol. Het betekent dus niet
automatisch dat u door alle disciplines zult worden
gezien of behandeld.

