
Wanneer 

 

Een eerste groep zal starten half januari 2017. 

Afhankelijk van de vraag zullen er drie groepen op 

jaarbasis starten.  

 

 

Praktisch 

 

Onderzoeks- en therapiekosten worden (behoudens 

remgeld van € 1,73 / dag), rechtstreeks aangerekend 

aan de mutualiteit. Bij bepaalde externe activiteiten  

kan een extra vergoeding worden gevraagd. 

 

Vervoer van en naar het revalidatiecentrum wordt 

bij voorkeur door de betrokkene of zijn familie 

georganiseerd. De dienst beschikt echter ook over 

eigen vervoer en werkt samen met externe 

vervoersdiensten. 
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NeurOnCoaching: 

Hulpverlening voor mensen met 

hersentumor 

 
Aaltersesteenweg 2 

9800 Deinze 

Tel. 09 386 38 90 

Fax. 09 386 82 72 

neuroncoaching@terkouter.be 

www.terkouter.be 

 

 



Hersentumoren 

 

De diagnose hersentumor is een verschrikkelijke 

klap, zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar 

omgeving. Mensen hebben dan ook behoefte aan 

ondersteuning na een dergelijk proces.  

 

Soms waren er al eerder uitvallen merkbaar. 

Afhankelijk van de locatie en de uitgebreidheid van 

de tumor kunnen er gevoelsstoornissen, motorische 

of cognitieve problemen ontstaan.  

 

 
 

Maar ook los hiervan ontbreekt het mensen vaak 

aan kennis. Men wordt geconfronteerd met 

medische terminologie, er bestaat onduidelijkheid 

over prognose, over welke mogelijkheden er 

bestaan op vlak van ondersteuning en eventueel 

wilsbeschikking. 

 

Bovenal is het een emotioneel belastende ervaring. 

De confrontatie met de eigen eindigheid is bijzonder 

hard. Zowel lotgenoten als professionals kunnen een 

bron van steun zijn voor patiënt en familie.  

Het programma 

 

Na de eerste medische interventies in het ziekenhuis 

keert men meestal terug naar huis. Daar vallen een 

aantal uitvallen nog het meest op. Ambulante 

revalidatie werkt sterk met de problemen, die zich 

thuis aandienen. 

 

Het hulpverleningsprogramma bevat zowel een 

groepsprogramma als individuele sessies. 

 

Groepsgewijs 

 

• Informatie: overwegend neurologisch, deels ook 

oncologisch 

• Informatie en begeleiding op vlak van 

vaardigheden voor de zelfredzaamheid en 

hulpmiddelen in functie van een maximaal comfort 

• Emotionele ondersteuning van familie en 

betrokkene 

• Informatie over palliatieve (thuis-)zorg en 

wilsverklaring 

 

Individueel 

 

• Praktische hulp (aanpassing) en contact leggen met 

andere diensten 

• Functietraining (motorisch en cognitief), gericht op 

een zo lang mogelijk in stand houden van belangrijk 

geachte functies 

• Emotionele ondersteuning, nog gedurende korte 

tijd na groepswerking 

• Indien nodig en gewenst begeleiding naar 

palliatieve (thuis-)zorg met eventueel bezoek en 

overleg 

 

Verloop 

 

Na verwijzing naar het centrum vindt het eerste 

contact plaats met de maatschappelijk assistent, 

waar alle relevante informatie wordt uitgewisseld 

en de eerste afspraken worden gemaakt  

 

• Groepjes van maximaal 8 mensen en gezin. Op 

die manier kan er voldoende vertrouwen 

binnen de groep gegarandeerd worden 

• Groepssessie in vooravond, los van andere 

patiënten (in principe op donderdag) 

• Groep loopt gedurende 8 weken 

• Tot maximaal 1 jaar individuele begeleiding 

• Nauw overleg met verwijzende dienst en 

huisarts 

 

 
 

 

 


