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Van uw behandelend arts heeft u slecht nieuws ontvangen over uw
ziekte. Iedereen verwerkt en benadert het nieuws dat hij/zij heeft
ontvangen anders. Naast angst en onzekerheid zullen er meerdere
vragen bij u opkomen.
Het delen van uw zorg(en) en die van uw naasten met uw arts en
verpleegkundig specialist kan u helpen. Wij vinden het belangrijk te weten
hoe het met u gaat en hoe u zich voelt.
Zo kunnen we misschien antwoord geven op uw vragen of helpen het
antwoord op de vragen te vinden.
Hiervoor is een afspraak gemaakt bij de verpleegkundig specialist. Wij
adviseren u om een naaste mee te nemen naar het gesprek. Uw naaste kan
met wat meer afstand vragen stellen en ook aantekeningen maken. Zo kunt u
de informatie thuis rustig verwerken en samen bespreken.

Lastmeter
Voordat u bij de verpleegkundig specialist op gesprek komt, is het zinvol om
alvast wat informatie van u te hebben. Daarom willen we u vragen om 2
vragenlijsten (de lastmeter en vermoeidheidsmeter) in te vullen. Zo kunnen
we zien waar bij u de grootste zorgen of vragen zitten en hier tijdens het
gesprek verder op in gaan.
Via uw e-mailadres krijgt u een uitnodiging om deze vragenlijsten digitaal in
te vullen. Wilt u deze vragenlijsten 3 dagen voor het gesprek invullen?
Komen er vragen bij u op die niet in de lastmeter aan bod komen? Noteer
deze dan op de achterzijde van het folder en neem deze mee naar het
gesprek. De verpleegkundig specialist bespreekt deze samen met u.
Voorlichtingsgesprek
Casemanager
Tijdens het voorlichtingsgesprek maakt u kennis met de verpleegkundig
specialist die tijdens de behandeling uw aanspreekpersoon is voor al uw
vragen of problemen rondom uw behandeling. Deze verpleegkundig
specialist is uw casemanager.
Kennismaking
Naast de kennismaking krijgt de verpleegkundig specialist tijdens dit gesprek
een beeld van uw leefsituatie en uw behoefte aan informatie. Zij bespreekt
met u de lastmeter en de vermoeidheidsmeter en indien nodig, de
mogelijkheid tot aanvullende ondersteuning. Als het nodig is maakt zij met u
een vervolgafspraak.

Informatie over uw behandeling
Ook is het mogelijk om tijdens dit gesprek vragen te stellen over uw ziekte,
behandeling en de gevolgen van de behandeling. Uw uroloog heeft u hier
uitleg over gegeven, maar soms ontstaan er op een later tijdstip nog vragen
over. We beantwoorden deze vragen graag en indien nodig komen we hier
later bij u op terug.

Vragen
Heeft u achteraf, wanneer u weer thuis bent, toch nog vragen? Neem dan
contact op met de polikliniek urologie.
De assistente noteert uw naam en geboortedatum waarna een
verpleegkundige of de verpleegkundig specialist u op een later moment
terugbelt.

Contact
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan tijdens
werkdagen van 8:30 -17:00 uur contact op met de polikliniek urologie, (0318)
43 51 00. U kunt ook een e-mail sturen naar urozorg@zgv.nl. Vermeld in de
e-mail altijd uw achternaam en uw geboortedatum.

Evaluatie voorlichting
Vindt u dat er in deze folder informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is?
Dan horen wij dit graag van u. Via uw casemanager kunt u ons dit laten
weten.
Notitie/vragen
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