Verpleegkundig oncologisch
spreekuur

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Kanker verandert veel in het leven van u en uw directe omgeving. Dit
betekent vaak dat u een onzekere periode ingaat en doormaakt. Op
de polikliniek houdt uw behandelend specialist spreekuren voor
mensen met kanker (oncologiepatiënten). U kunt daar terecht met uw
(medische) vragen over behandeling, evaluatie en controle.
Daarnaast is er een verpleegkundig spreekuur op de polikliniek.
Dit wordt verzorgd door gespecialiseerde (oncologie) verpleegkundigen. Zij
geven informatie en begeleiding aan kankerpatiënten en hun naasten, zowel
tijdens als eventueel na de behandeling. Dit spreekuur maakt onderdeel uit
van de OAAZ (Oncologische Afdeling Algemeen Ziekenhuis). Verder vallen
onder de OAAZ: de afdeling oncologie, de dagbehandeling oncologie en de
Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ = behandeling in de thuissituatie).

Oncologisch spreekuur
Het verpleegkundig oncologisch spreekuur is bedoeld voor kankerpatiënten,
hun partners, familieleden en betrokken hulpverleners. Drie dagen per week
houdt een van de verpleegkundigen spreekuur. U kunt op dit spreekuur
terecht voor de volgende zaken: opvang en begeleiding na een poliklinisch
gesprek; 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.
Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek kunt u zelf voor dit spreekuur
een afspraak maken.
Vragen
In principe kunt u al uw vragen op het gebied van uw ziekte en/of behandeling
voorleggen aan de verpleegkundige.
De verpleegkundige kan u bijvoorbeeld verder informeren over de
behandeling met chemotherapie, zoals het geven van informatie over de
bijwerkingen ervan.
Daarnaast kunnen praktische vragen aan bod komen over bijvoorbeeld
voeding, aanschaf van hulpmiddelen of werk, maar ook voor het bespreken
van angst en onzekerheid is ruimte. De verpleegkundige zal een luisterend
oor bieden, u een antwoord of informatie geven, of u doorverwijzen wanneer
iemand anders uw vraag beter kan beantwoorden. Op deze manier biedt dit
spreekuur deskundige ondersteuning, ook als u niet in het ziekenhuis ligt.
Vragen van hulpverleners kunnen algemeen van aard zijn of betrekking
hebben op de individuele patiënt, waar zij bij betrokken zijn.

Tijden van het spreekuur
De verpleegkundige heeft spreekuur op de maandag, woensdag en vrijdag.

Het maken van een afspraak
Een afspraak voor het verpleegkundig oncologisch spreekuur kunt u op de
volgende wijze maken:
Via de polikliniekassistent van de behandelend arts (tijdens
kantooruren):
assistent internist, (0318) 43 54 27
assistent longarts, (0318) 43 53 26.
Via de dagbehandeling oncologie (tijdens kantooruren): (0318) 43 48 33.
Buiten de genoemde tijden is de afdeling oncologie 24 uur per dag
bereikbaar voor uw vragen, (0318) 43 48 30 of 43 48 31.
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