Oncologiewijzer

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Welkom op de afdeling Oncologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei in
Ede.
De afdeling bestaat uit verschillende onderdelen. Een klinischeafdeling, een
dagbehandeling, een polikliniek en de Ziekenhuis Verplaatste Zorg. Bij het
laatste onderdeel, ziekenhuis verplaatste zorg, worden kortdurende
behandelingen met chemotherapie en/of bepaalde medicatie thuis gegeven.
Het doel van de afdeling is het bieden van totale zorg aan patiënten met
kanker en hun naasten. Dit gebeurt door hetzelfde team van artsen,
verpleegkundigen en paramedici (zoals maatschappelijk werker,
fysiotherapeut, pastor, klinisch psycholoog, diëtiste), waar de patiënt zich
ook bevindt.

Kliniek
De kliniek heeft 22 bedden verdeeld over 4, 2 en 1-persoons kamers.
Overdag (07.30-16.00 uur) zijn er vijf verpleegkundigen aanwezig. Twee
hiervan zijn EVV’er (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige). Eén van hen
draagt de zorg en verantwoording voor u gedurende een aantal dagen
achtereen. Hij/zij loopt visite met de behandelend specialist(en) en is de
aangewezen persoon voor uw vragen en/of problemen. Het kan in de praktijk
voorkomen dat de EVV’er deze zorg delegeert aan een collega
verpleegkundige. Hij/zij vervult dan de rol van EVV'er voor u. Alleen de door
de patiënt aangestelde contactpersoon* kan zich op de volgende tijden voor
vragen tot de eerst verantwoordelijke verpleegkundige wenden: tussen 08.00
- 16.00 uur, (0318) 43 48 32. Deze verpleegkundige probeert in overleg met
u, uw naasten en behandelend specialisten een optimale behandeling en
zorg te leveren. ’s Avonds (15.00-23.30 uur) en ’s nachts (23.15- 07.45 uur)
zijn er twee verpleegkundigen aanwezig. Elke woensdagmorgen is er een
multidisciplinair overleg waarbij alle betrokken disciplines bij elkaar komen,
zoals medisch specialisten, verpleegkundigen, diëtist, fysiotherapeut,
maatschappelijk werk,pastor, klinisch psycholoog. Tijdens dit overleg worden
de therapieën besproken en worden afspraken over de behandeling
gemaakt.
* Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij niet meerdere personen per
patiënt te woord kunnen staan. Daarnaast willen wij de privacy van de patiënt
waarborgen. Om deze twee redenen verzoeken wij u om als familie/ vrienden
van de patiënt de communicatie via de patiënt en de contactpersoon te laten
verlopen.

Dagbehandeling
De dagbehandeling oncologie biedt plaats aan veertien patiënten en is
geopend van maandag tot en met vrijdag (08.00- 16.00 uur). Op de
dagbehandeling zijn twee verpleegkundigen aanwezig. Zij zijn
verantwoordelijk voor het toedienen van cytostatica die via een infuus

gegeven moeten worden en voor het geven van bloedtransfusies. Daarnaast
neemt ook het begeleiden van patiënten die deze behandelingen ondergaan
(en van hun naasten) een belangrijke plaats in op de dagbehandeling.
Behandeling vindt meestal plaats in een comfortabele stoel. Er zijn echter
ook bedden aanwezig, mocht in de stoel zitten te vermoeiend voor u zijn. Wij
proberen de behandeling zo te plannen dat u uw maaltijden gewoon thuis
kunt gebruiken. Mocht dit niet lukken, dan voorzien wij u en uw
partner/begeleider van een maaltijd.

Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ)
Het is mogelijk om aan sommige patiënten thuis een chemokuur of andere
medicatie toe te dienen. Een verpleegkundige gaat met een auto naar de
patiënten thuis toe om hen de behandeling te geven. De verantwoordelijkheid
voor deze zorg, thuis uitgevoerd, ligt bij het ziekenhuis en bij de betrokken
specialisten en verpleegkundigen.

Verpleegkundige Oncologische Polikliniek
Maandag, woensdag en vrijdag houdt een van de verpleegkundigen van het
team spreekuur. U kunt bij deze verpleegkundige terecht voor de volgende
zaken: opvang en begeleiding na een poliklinisch slechtnieuwsgesprek; het
voeren van intakegesprekken met patiënten die klinisch of op de
dagbehandeling chemotherapie gaan krijgen; het voeren van gesprekken met
patiënten voor wie de behandelperiode (tijdelijk) is geëindigd.

Artsen
De internist-oncologen en internist-hematologen lopen tweemaal per week
visite. De artsen stellen in deze visites een behandel-plan voor ieder patiënt
vast (voor de korte en langere termijn). Daarnaast zijn de specialisten, via de
verpleegkundige, altijd te bereiken voor vragen. Dagelijks is er een artsassistent op de afdeling. Op de dagen dat de specialisten geen visite lopen,
zal hij of zij eventuele bijzonderheden met de verpleegkundige bespreken en,
zonodig, bij u langs lopen. De arts-assistent vraagt eventueel ondersteuning
aan een van de specialisten. Longartsen en specialisten die om advies
worden gevraagd of mede-behandelaars, hebben geen vaste tijden of dagen
waarop zij langskomen. Hun visite wordt in overleg vastgesteld.

Voeding
Nadat u bent opgenomen komt de voedingsassistente bij u langs om de
menukeuze te bespreken en het systeem uit te leggen. Bij haar kunt u
eveneens terecht met vragen of opmerkingen over uw maaltijd. Zij brengt u
de maaltijden, schenkt tussendoor koffie, thee en kan fruit voor u
schoonmaken. Ook heeft zij regelmatig overleg met de diëtiste.

Vrijwilligers
Elke morgen en op maandag- en dinsdagavond komt er een Johanniterhulp
op de afdeling. Dit is een vrijwilliger die wat extra’s kan doen.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u die gerust aan de verpleegkundige.
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