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BESTUUR VAN VERSWAKTE VERSORGING -
SOWEL AS SUB-AKUTE SORGEENHEDE

ONS BIED OOK:
• Terminale sorg • 24/7 verpleegsorg • Tydelike/respytsorg
• Subakute sowel as na-operatiewe en posthospitalisasie-sorg.
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Bonheur Sorgsentrum (Welgelegen) -
Subakute sowel as verswakte versorging.

Santa Margherita (Villa Cortona in Graanendal) -
Verswaktesorg-eenheid

Huis Verdi en Bonne Santé (Sonstraalhoogte) -
Verswaktesorg-eenheid

Bonhealthcare is jou antwoord vir professionele en
deernisvolle verpleegsorg.

Kontak ons vandag nog vir uitnemende diens.
Webtuiste: www.bonhealthcare.co.za

Epos: info@bonhealthcare.co.za |Tel. 021 948 9510
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Creative Well-
ness, wat in kan-
kerverpleegsorg 
spesialiseer, bied 
tuissorg in die 
gemak van die 
pasiënt se beken-
de omgewing. 

Die meeste mediese fondse
besef deesdae die waarde hier-
van en daar is ’n klemverskui-
wing van hospitalisasie na 
tuissorg vir eindstadiumsorg. 

Daarom is ’n deeglike evalu-
ering van die pasiënt se be-
hoeftes belangrik, asook die 
gerief van aanpasbaarheid by 
die sorgbehoeftes van die per-
soon en sy familie.

Dit is belangrik dat die vele
fasette van kanker deur die 
verskillende fases van die siek-
te tussen en na behandelings 
aangespreek word. Die meeste 
daarvan kan tuis hanteer 
word en dit is waarin Creative 
Wellness spesialiseer. 

Dit is beter dat pasiënte 
vroegtydig registreer vir die 
beste ondersteunende sorg, 

selfs al is sorg
nog nie nodig
nie. Die registra-
sieproses kan in
tye van nood on-
nodige admini-
strasie uitskakel
en sorg kan on-

middellik begin. Soms is ’n 
voortydige gesprek en deel 
van inligting al wat nodig is 
om gerustheid te bring dat 
hulp slegs ’n oproep ver is. 

Creative Wellness verwel-
kom dit. Hulle lewer dus ver-
pleegsorg wat onder meer die 
volgende insluit: konsultasies, 
ondersteuning, evaluering, 
wondsorg, verskillende vorme 
van voeding, pynbeheer, termi-
nale sorg, korttermyn-IV-sorg, 
sorg aan ouer persone, dimen-
sie- of Alzheimer-leiers. 
Creative Wellness lewer diens 
in Kaapstad en omgewing, 
George, Plettenbergbaai, Wor-
cester en verskeie kleiner dor-
pe in die Wes- en Suid-Kaap. 

Vir meer inligting, skakel 
021 982 8972 of 083 229 7511.
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Creative Wellness 
verseker gehaltesorg

Kankersorg

Selfversorging tydens kanker is belangrik
Die versorging van kankerlyers is ’n uitdagende taak, veral wanneer jy as kankerpasiënt na jouself moet omsien. 

Carmen Jacobs het kenners genader vir leefstylwenke wat jou taak makliker sal maak.

“Chemoterapie vernietig die 

kankerselle, maar ongelukkig  

het dit ook ’n effek op ander 

liggaamsdele wat nie deur die 

kanker geaffekteer word nie. 

Hierdie effekte word newe-ef-

fekte genoem,” verduidelik My-

burgh. 

Sy beklemtoon die belangrik-

heid van die volg van ’n geba-

lanseerde dieet voor, tydens en 

ná chemoterapie. 

“ ’n Ongebalanseerde dieet 

kan veroorsaak dat die liggaam 

nie in staat is om homself te 

beskerm, herstel, te reinig en 

dooie selle te vervang nie,” 

waarsku sy.

Potgieter se wenke
Tydens chemoterapie:

. Dra gemaklike klere en sok-

kies, en bring iets warm saam. 

Dit kan soms koud raak in die 

behandelingskamer.

. Bring iets saam om jou besig 

te hou, byvoorbeeld ’n boek, 

breiwerk, inkleurboek, skootre-

kenaar met flieks op of om 

sommer van jou werk klaar te 

maak.

. Bring versnapering saam 

soos koekies, southappies, 

vrugte, ’n toebroodjie of lek-

kers om aan te suig en vloei-

stowwe om te drink.

. Moenie vergeet om ’n positie-

we ingesteldheid saam te bring 

nie!

Ná chemoterapie:
. Drink jou teen-naarheid me-

dikasie soos voorgeskryf. Moe-

nie wag vir naarheid om toe te 

slaan nie, voorkom dit!

. Verseker jy het lakseermid-

dels by die huis. Chemoterapie 

en die medikasie kan hardly-

wigheid meebring.

. Kry ook teen-diarree pille, 

aangesien chemoterapie-medi-

kasie ook diarree kan veroor-

saak.

. Hou pynpille byderhand vir 

liggaamlike pyne wat deur die 

proses veroorsaak kan word.

. Kry ’n koorspen. As jy koor-

sig voel, of bewerig na die ses-

sie is, neem jou koors en in-

dien dit 38°C of hoër is, stel jou 

dokter in kennis. 

. Kry genoeg rus. Lê as jy 

moeg is. 

Herbst sê jy moet eers jou dok-

ter raadpleeg voordat jy vita-

mien- en mineraalaanvullings 

begin neem. Kankerpasiënte, 

sê Potgieter, word meestal aan-

geraai om ’n multivitamien-

aanvulling te neem. “Geen an-

der aanvullings word tydens 

chemoterapie aanbeveel nie,” 

maak sy dit duidelik. Sy raai 

ook die neem van kruie of an-

der alternatiewe medikasie af, 

wat kan inmeng met chemote-

rapie. 

Die dieet

Chemoterapie
Vitamiene en ander aanvullings

Tertia Myburgh, ’n geregistreer-

de verpleegsuster van Medwell 

SA in George, sê: “ ’n Kanker-

diagnose kom altyd as ’n skok 

vir die liggaam. Gedurende dié 

stresvolle tyd is dit belangrik 

om jou liggaamskrag te probeer 

behou, die liggaamsgewig te pro-

beer handhaaf en die immuun-

stelsel te versterk.” 

’n Gebalanseerde dieet wat 

aan al die voedingsbehoeftes 

voldoen, is baie belangrik vir 

persone met kanker.

Prof. Michael C. Herbst, ge-

sondheidspesialis van die Kan-

kervereniging van Suid-Afrika 

(Kansa), raai aan dat jy voor jy 

met jou kankerbehandeling be-

gin, ’n gesonde dieet volg. 

Dit sal help om jou liggaam 

vooraf te versterk vir die behan-

deling en so jou risiko vir infek-

sies verlaag. 

Herbst stel voor dat jy voor 

die sessies voorsiening maak vir 

goeie voeding deur ’n voorraad 

van gesonde kosse te kry, en 

vriende en familie te vra om te 

help met die koop van kruide-

niersware asook die kook van 

dié kosse.

Nog ’n opsie is kosse wat nie

baie gaarmaak verg nie asook 

gereed-om-te-eet-maaltye wat jy 

met die minste moeite hoef voor 

te berei. 

Myburgh raai aan dat jy ’n 

dieet volg bestaande uit vette, 

proteïene, koolhidrate, minerale 

en vitamiene, genoegsame vesel 

en goeie waterinname. 

“Omega 3, 6 en 9 is veral be-

langrike vetsure, veral omega 3, 

aangesien dit die immuniteit 

versterk en inflammasie teen-

werk,” sê Myburgh. 

Proteïene is belangrik omdat

dit die liggaam sal help om die 

beskadigde weefsel te herstel. 

Jy moet ook ontwatering ver-

hoed deur ses tot agt glase wa-

ter per dag te drink. “Indien jy 

sukkel om water te drink, help 

’n skyfie suurlemoen om die 

smaak te verbeter,” voeg sy by.

“Wanneer persone geen eetlus

het nie, neem ’n gebalanseerde 

maaltydaanvulling (kontak jou 

dieetkundige of dokter vir ’n 

aanbeveling,” sê Myburgh. 

Herbst voeg by dat jy op dae 

wanneer jy niks kan eet nie, ge-

noeg vloeistowwe drink. Jy kan 

selfs ’n maaltydvervangings-

drankie drink op hierdie dae.

Theola Potgieter, ’n geregi-

streerde onkologiese verpleeg-

suster van Cancercare, sê omdat 

chemoterapie jou nie so honger 

sal laat voel nie en jy dalk nie 

sal kans sien vir jou normale 

porsiegrootte nie, jy eerder klei-

ner maaltye (’n halwe houertjie 

jogurt of halwe toebroodjie) eet 

op meer gereelde tye (sowat elke 

twee tot drie ure). 

“Sop is ook ’n uitstekende 

bron van voedingstowwe en is 

makliker om te verteer. Maak ’n 

pot tuisgemaakte sop met vars 

groente en ’n bietjie proteïene,” 

gee Potgieter raad. 

Rooibostee word in die plek 

van koffie aanbeveel, omdat kof-

fie dalk naarheid kan aanwak-

ker, sê sy.

’n Eetplan bestaande uit heilsame kosse, soos sop, is noodsaaklik om die liggaam 
te versterk en die immuunstelsel op te bou.                            Foto’s: PIXABAY
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Om in liefde te behandel en te versorg is ’n seën
vir dié wat gee en dié wat ontvang.

Die St. Stephen-onkologie-eenheid
is in die Paarl geleë.

Ons fokus op die welstand van
pasiënte en hul families met ‘n
holistiese en pasiëntgesentreerde
benadering.

Twee voltydse onkoloë is betrokke
by hierdie gespesialiseerde
Onkologie-eenheid, waar ons
chemoterapie, radioterapie en
palliatiewe sorg bied.

St. Stephen maak gebruik van die nuutste Varian-
bestralingsmasjien wat VMAT-tegnologie insluit
vir die beste moontlike uitkoms.
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PREMIUM
SOCIAL CARE

LAUREN SMITH
Maatkaplike Werker in

Privaatpratyk

Praktyknr.: 0557188

KANTORE IN PAARL EN FRANSCHHOEK

T +27 722 6110 | S + 27 73 217 8366
smith.lauren3@gmail.com

- Verskaf voorligting, ondersteuning en

berading deur alle fases van siekte

- Traumaberading (TIR)

- Sterwensbegeleiding

- Palliatiewesorg

- Tuisversorging

- Terapeutiese groepe

‘ Vriendelikheid is ‘n melodie waaraan

almal kan saam sing’’

‘
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Kontak Annalise Jooste vir meer inligting

T: 021 910 6547 • S: 084 553 4234

E: annalise.jooste@media24.com

Gesond!
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Adverteer
jou Privaat-

daghospitaal
in dié uitgawe!

Adverteer
jou Privaat-

daghospitaal
in dié uitgawe!
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Kankersorg

Volgens Myburgh is naarheid 

en braking van die mees alge-

mene newe-effekte van chemote-

rapie. Dit kan voorkom word en 

daar is sekere kossoorte wat jy 

kan eet om naarheid te help ver-

lig. “Sekere kosse kan dalk 

naarheid vererger, wat gevolglik 

’n verlies aan eetlus, energie, ge-

wig en spiermassa veroorsaak. 

Braking veroorsaak dehidrasie 

en ’n verlies aan elektroliete,” 

verduidelik sy. 

Potgieter raai aan dat jy voor

jou sessies ’n ligte ontbyt eet en 

kosse met sterk reuke, wat naar-

heid kan veroorsaak, vermy.

Myburgh gee dié wenke om 
naarheid te voorkom:
. Vermy vloeistowwe saam met 

soliede kosse.

. Drink kruietee, byvoorbeeld 

rooibos-, gemmer- of peperment-

tee.

. Eet en drink stadig.

. Rus op jou regtersy, aangesien 

maag van links na regs ledig.

. Borsel tande na etes.

. Ruik aan suurlemoen indien 

sekere reuke naarheid aanbring.

. Eet in gemaklike, ontspanne 

atmosfeer.

. Vermy voedsel wat naarheid 

kan vererger. Vetterigheid, 

sterk speserye, alkohol, kaffeïen 

en rou voedsel, soos eiers, vis 

en vleis, moet vermy word.

. Eet kosse soos roosterbrood, 

soutbeskuitjies, sagte mieliepap, 

jogurt, gekookte aartappel, pam-

poen of skorsie, gestoomde 

hoenderborsie sonder vel, appel-

puree en drink helder vloeistow-

we soos appel-, bessie- of drui-

wesap.

Luidens Potgieter kan che-

moterapie die immuunstel-

sel onderdruk en kan won-

de maklik infeksies op-

doen. Sy sê jy moet enige 

wonde, snye, skraapmerke 

of brande aan jou dokter 

of verpleegster rapporteer 

vir verdere ondersoek. Al-

le wonde, raai sy aan, 

moet met ’n antiseptiese 

middel gereinig word, 

skoon gehou en bedek 

word. “ ’n Salf soos Bac-

troban kan ook aange-

smeer word. Jou dokter 

mag dalk ook ’n antibioti-

ka voorskryf as ’n voor-

sorgmaatreël,” sê Potgie-

ter. Maar, indien jy bestra-

ling kry, móét jy eers die 

dokter of verpleegster 

raadpleeg oor watter salwe 

jy kan aansmeer. Baie sal-

we kan met die funksione-

ring van die bestraling in-

meng en die newe-effekte 

vererger.

Myburgh sê dis nood-

saaklik om jou hande te 

ontsmet voor wondsorg en 

die dokter se raad te volg 

met wondversorging. 

“Kontak jou dokter indien 

daar enige tekens van 

wondinfeksie voorkom,” is 

haar aanbeveling.

“Pyn word konserwatief behan-

del met pyntablette, pynplak-

kers of stroop. Die doeltreffend-

heid van die medikasie word 

deurlopend deur jou onkoloog 

gemonitor,” verduidelik My-

burgh. Daar is egter ander pyn-

verligtingsmoontlikhede. “Daar 

is verskeie alternatiewe pynbe-

handelings beskikbaar wat jou 

lewensgehalte kan verhoog en 

saam met konserwatiewe medi-

kasie gebruik kan word.”

Dié opsies sluit aromaterapie,

musiekterapie, hipnoterapie, ho-

meopatie, massering, refleksolo-

gie, meditasie, ontspanningsteg-

nieke en akupunktuur, in. Pot-

gieter stel ook ligte massering, 

aanwending van anti-inflamma-

toriese rome asook warm en 

koue kompresse voor. Doen eg-

ter eers by jou dokter navraag 

oor die moontlikheid van fisiote-

rapie.

“Dit is altyd ’n skok om met 

die ‘Groot K’ gekonfronteer te 

word, maar onthou, dat daar is 

altyd hulp beskikbaar vir die 

newe-effekte wat jy tydens be-

handeling mag ervaar,” sê My-

burgh bemoedigend.

Naarheid

Wondversorging

Alternatiewe pynbestuur

Natuurlike soorte tee soos rooibos is nie net goed om naarheid teen te werk nie, 
maar verskaf ook ekstra voedingstowwe.

Oorweeg alternatiewe maniere om pyn te help verlig. Natuurlike, nie-indringende 
praktyke soos massering kan help om pyn tydens kankerbehandeling te verminder.

Palliatiewesorg is ’n bena-
dering tot sorg met die 
klem op die gehalte van le-
we van ’n pasiënt en hul 
familie na diagnosering van ’n lewensbe-
perkende siekte, soos byvoorbeeld kanker. 

Medwell SA se fokus op palliatiewesorg
is op die fisiese, psigiese, sosiale asook 
geestelike aspekte van hul pasiënte. Ver-
sorging bly pasiënt-gesentreerd met deur-
lopende kommunikasie tussen die pasiënt, 
familie en multi-dissiplinêre span (onko-
loog, algemene praktisyn, maatskaplike 
werker en terapeute) betrokke, met we-
dersydse ooreenstemming oor sorgdoel-
witte en behandelingsopsies. 

Hul bied dienste in die gemak van die 
pasiënt se eie, bekende omgewing. Die 

personeel is opgelei in pal-
liatiewesorg en streef om
pasiënte en die familie
deurlopend op alle vlakke

te ondersteun en sodoende sorg volgens 
persoonlike en kliniese behoeftes van die 
pasiënt te lewer.

Medwell SA beskik oor ’n praktyknom-
mer vir mediese fonds-eise. Dienste sluit 
in konsultasies, berading, kliniese evalue-
rings, terminale sorg en veel meer.

Hulle lewer dienste in die noordelike en
suidelike voorstede van Kaapstad en om-
liggende gebiede, die Helderberg en Over-
berg, Tuinroete, Port Elizabeth, KwaZulu-
Natal, Bloemfontein en Gauteng. Vir meer 
inligting skakel hul Wes-Kaap-kantoor by 
021 949 7588 of besoek www.medwell.co.za. 
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Spesialiste in bestuurde tuisverpleging


