Multidisciplinaire afspraak
Verpleegkundig specialist urologie en
radiotherapeut

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw uroloog heeft u verteld dat u prostaatkanker hebt. Ook heeft de
uroloog met de u mogelijke behandelingen besproken. U staat hierin
voor een belangrijke keuze.
Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk dat u goed geïnformeerd
bent. De uroloog heeft u al informatie gegeven over de voor- en nadelen van
een operatie. Over de andere behandelmogelijkheid, bestraling, informeert
de radiotherapeut (bestralingsarts) u. Hiervoor is er een combinatie afspraak
gemaakt met de verpleegkundig specialist en de radiotherapeut. Deze
afspraak is bedoeld om u te helpen bij het afwegen van de voor- en nadelen
van de mogelijke behandelingen. En om de voor u meest geschikte
behandeling te kiezen.

Voorbereiding afspraak
Schrijf vooraf uw vragen op en neem deze mee naar het spreekuur,
zodat u deze niet vergeet te stellen.
Voor het inschrijven bij de Radiotherapiegroep verzoeken we u om een
legitimatiebewijs, uw verzekeringspas en een medicijnoverzicht mee te
nemen.
Vraag een naaste/familielid mee naar het gesprek. Zo kunt u de
informatie die u hoort tijdens het gesprek thuis rustig verwerken en
samen bespreken.

De afspraak
U wordt om 13.30 uur verwacht in het oncologisch centrum, begane grond,
bestemming 214. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen.
Verpleegkundig specialist
Eerst heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist, die met u
nogmaals kort de uitslagen doorneemt. Ook hoort u van haar het advies dat
door de specialisten tijdens het multidisciplinaire overleg is gegeven. Er is
tijdens dit gesprek ook ruimte om de vragen die u heeft te stellen.
Radiotherapeut
Met de verpleegkundig specialist gaat u vervolgens naar de radiotherapeut.
Deze informeert u uitgebreid over het (inwendig of uitwendig) bestralen van
de prostaat. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de behandeling, de
mogelijke bijwerkingen en het te verwachten resultaat.
Vervolgafspraak
Na afloop van het gesprek met de radiotherapeut overlegt de verpleegkundig
specialist met u hoeveel tijd u nodig denkt te hebben om een behandelkeuze
te maken. Dit om u de mogelijkheid te geven om een weloverwogen voorkeur
te bepalen voor één van de behandelingen.
Aansluitend wordt er een telefonische afspraak ingepland bij de
verpleegkundig specialist. Tijdens deze afspraak kunt uw voorkeur en
mogelijke vragen bespreken met de verpleegkundig specialist.

Contact
Heeft u nog vragen die belangrijk zijn ten aanzien van het maken van de
behandelkeuze? Neem dan contact op met de verpleegkundig specialist op
de polikliniek urologie, (0318) 43 43 45.
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