
ZORGMASSAGES
BIJ KANKER

In AZ Sint Blasius 
te Dendermonde 
of LDC De Welle 

te Zele

In samenwerking met 
VZW Zorgmassage

www.zorgmassage.be

/www.zorgmassage.be

info@zorgmassage.be

04 99732844

PRAKTISCH

Adres: Kroonveldlaan 50, 9200 
Dendermonde
Locatie: Route 45
Kostprijs: Gratis
Meebrengen: Niets
Maximum aantal keer: 3 keer
Afspraak maken: 052 252876 of 
052 252514
Annulatie: tijdig verwittigen op 
052 252505 of 052 252876

Adres: Koevliet 3, 9240 Zele
Locatie: Massageruimte
Kostprijs: 1 euro
Meebrengen: 3 grote badhanddoeken
Maximum aantal keer: Geen maximum
Eerste afspraak maken: 
1. Bel het psychosociaal supportteam
oncologie of het dagziekenhuis oncologie 
op 052 252876 of 052 252514
2. Bel daarna met LDC De Welle om de
afspraak te maken op 052 456856
Annulatie: tijdig verwittigen op 052 456856 
of dienstencentrum@ocmwzele.be

AZ Sint Blasius Dendermonde

LDC De Welle in Zele



WAT IS EEN
ZORGMASSAGE?

Zorgmassages zijn aangepaste massages die
veilig zijn voor kankerpatiënten. Deze massage
zorgt voor diepgaande ontspanning waardoor
je even tot rust kunt komen.
 
Zorgmassage is geen behandeling voor
medische problemen zoals rugklachten of
lymfoedeem. Daarvoor kun je beter terecht bij
een kinesist of specialist.  
 
Zorgmassages worden gegeven door erkende
zorgmasseurs met een specialisatieopleiding.

HOE VERLOOPT EEN
ZORGMASSAGE?

Tijdens een kort vragengesprek peilen we naar
jouw behoeften. Je kiest zelf welke
lichaamsdelen worden gemasseerd.
 
De masseur vraagt na of er aanpassingen nodig
zijn (littekens, oedeem, stoma, haarwerk,..)
De massage duurt ongeveer één uur en wordt
uitgevoerd op een massagetafel in een aparte
ruimte.
 
Er wordt gemasseerd op de kledij of met een
natuurlijke olie.
Discretie, professionaliteit en beroepsgeheim
zijn gegarandeerd.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
zorgmassages meerdere gezondheidsvoordelen
bieden tijdens behandeling, herstel of
palliatieve fase. Zorgmassages kunnen pijn,
angst, vermoeidheid, depressie en misselijkheid
verminderen.

WIL JE GRAAG EEN
MASSAGE KRIJGEN?

In AZ Sint Blasius en Lokaal Dienstencentrum
De Welle geven vrijwilligers wekelijks
zorgmassages op afspraak. Om een eerste
afspraak te maken, neem je contact op met
een medewerker van het psychosociaal
supportteam oncologie of met het
dagziekenhuis oncologie AZ Sint Blasius. Je
kan hen bereiken op het nummer 052 2528
76 of 052 252514.

ZORGMASSAGES
VERBETEREN DE

LEVENSKWALITEIT VAN
KANKERPATIËNTEN


