
Respiratoire oncologie: 
nuttige contactgegevens

Oncocoach
• Tel.: 016 34 22 46 (elke weekdag van 9 tot 12 uur)
• E-mail: oncocoachingreo@uzleuven.be
• Hier kunt u terecht voor: 

✔ vragen of bezorgdheden omtrent symptomen, therapie en het 
gebruik van het (digitale) dagboek. 

✔ doorverwijzing naar een arts, sociaal werker, psycholoog, 
pastor, diëtist of psychomotorisch therapeut. Ook tijdens het 
contact in het ziekenhuis kunt u vragen naar bijkomend advies 
van deze specifieke zorgverleners. 

Dagziekenhuis oncologie B (E 643)
• Tel.: 016 34 88 67 (elke weekdag van 9 tot 16 uur)
• Hier kunt u terecht voor:

✔ vragen en afspraken met betrekking tot de eenheid.
✔ afspraken in het Bianca Centrum.

Verpleeglokaal hospitalisatie pneumologie en respiratoire 
oncologie (E 652)
• Tel.: 016 34 65 20 (steeds bereikbaar) 
• Hier kunt u terecht voor vragen en afspraken met betrekking tot 

de eenheid. 

Afspraken raadpleging pneumologie
• Tel.: 016 34 47 75 (elke weekdag van 8 tot 17 uur)
• Hier kunt u terecht voor vragen omtrent de planning van  

raadplegingen en onderzoeken. 

i n f o r m a t i e  v o o r  p a t i ë n t e n



Secretariaat pneumologie
• Tel.: 016 34 68 61 
 (elke weekdag van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur) 
• Hier kunt u terecht voor administratieve vragen.

Helpdesk mynexuzhealth
• Tel.: 016 34 83 48 
 (elke weekdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur) 
• E-mail: helpdesk@mynexuzhealth.be 
• Website: www.mynexuzhealth.be
• Hier kunt u terecht voor vragen over de mynexuzhealth-applicatie, 

waarmee u toegang heeft tot uw medisch dossier. 

Patiëntenvereniging LiLo 
• Website: www.llcg.be of www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen/

lilo-leven-met-longkanker 
• Via deze vereniging kunt u in contact komen met andere men-

sen met long- of borstvlieskanker of met mantelzorgers van deze  
patiënten.

Katheterzorgteam 
• Tel: 016 34 08 64 (elke weekdag van 8.30 tot 16 uur)
 of via oncologische heelkunde, tel. 016 34 68 32 
• E-mail: katheterzorg@uzleuven.be
• Hier kunt u terecht voor vragen of problemen met betrekking tot 

uw katheter.

Bij dringende medische problemen, contacteer de huis-
arts of huisartsenwachtpost. 

Bij medische noodsituaties, ga zo snel mogelijk naar de 
spoedgevallendienst of bel het noodnummer 112.
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