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Begeleiding door oncologieverpleegkundigen
De confrontatie met kanker is voor u en uw naaste(n) een ingrijpende
gebeurtenis. Tijdens uw ziekte of periode van herstel, of wanneer er geen
herstel meer mogelijk is, kunt u in het dagelijkse leven (praktische)
problemen ervaren. Bovendien brengt het hebben van een ernstige ziekte
veel onzekerheden en emoties met zich mee. Vragen over hoe nu verder
met uw werk, uw kinderen en uzelf kunnen in deze moeilijk periode een grote
rol spelen.

Wat kunt u verwachten?
De oncologieverpleegkundige begeleidt en ondersteunt mensen met kanker
en hun naasten bij u thuis. De oncologieverpleegkundige, die bij u thuis komt,
heeft kennis over en ervaring met het verplegen en begeleiden van mensen
met kanker. Zij wijst u de weg naar andere aanvullende zorg als dat nodig is.
De oncologieverpleegkundige geeft advies, informatie en voorlichting over
onder andere:
voeding
medicijngebruik
vermoeidheid en pijn in het dagelijkse leven
bijwerkingen en gevolgen van behandeling
inzet van hulpmiddelen en zorg zoals huishoudelijke hulp en thuiszorg
mantelzorg en voorkomen van overbelasting
werk en kanker
de palliatieve fase (Als genezen niet meer mogelijk is…)
diverse organisaties die ondersteuning kunnen bieden
Dit zijn slechts voorbeelden. Iedere vraag die u bezig houdt en die te maken
heeft met uw ziekte, behandeling of de gevolgen daarvan kan worden
gesteld! De oncologieverpleegkundige neemt de tijd voor u, biedt een
luisterend oor en geeft praktische tips voor uw thuis- en werksituatie.

Hoe meldt u zich aan?
Via medewerkers van het Oncologisch Centrum Ziekenhuis Gelderse Vallei
(verpleegafdelingen en polikliniek).
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de aangesloten
organisaties (voor gegevens zie achterzijde).
De oncologieverpleegkundige maakt een afspraak met u voor een
huisbezoek. Zij kan u een aantal keer thuis bezoeken, afhankelijk van wat uw
vragen en wensen zijn.

Wat zijn de kosten?
Aan deze huisbezoeken zijn geen kosten verbonden.
Begeleiding door oncologieverpleegkundigen is een samenwerkingsinitiatief
van Ziekenhuis Gelderse Vallei en verschillende thuiszorginstellingen in regio
Gelderse Vallei.

Thuiszorgorganisaties
Buurtzorg:

Icare:

RST:

STMG:

VitrasCMD:

Care for Cancer:

Regio: Nederland
T: 06 -13 34 71 99 of 0900 – 69 06 906
www.buurtzorgnederland.com
Regio: Gelderse Vallei
T: 0522 -27 97 60 of 06 -13 68 82 90
E: vtteam@icare.nl
www.icare.nl
Regio: Nederland
T: 0342 - 42 23 24
E: palliatievezorg@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl
Regio: Arnhem, Heteren, Driel, Ochten,
Opheusden, Oosterbeek, Renkum
T: 026 -37 61 533
E: palliatieve.zorg@stmg.nl
www.stmg.nl
Regio: Veenendaal, Scherpenzeel,
Renswoude, Rhenen, Elst, Leersum,
Amerongen, Achterberg en Overberg
T: 06 – 51 11 29 01 of 0900 - 82 12 382
E: oncologieverpleegkundigen@vitrascmd.nl
www.vitrascmd.nl
Regio: Nederland
T: 033 – 44 80 730
E: info@careforcancer.nl
www.careforcancer.nl
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