De gespecialiseerd oncologieverpleegkundige
U heeft de diagnose kanker. Deze ingrijpende mededeling vormt het begin van een onzekere periode. Vaak kunt
of moet u zelf een beslissing nemen over de behandeling hiervan. Deze kan bestaan uit een operatie,
chemotherapie, radiotherapie (bestralingen), hormonale therapie, immunotherapie of een combinatie daarvan.
Voor velen is het een moeilijke opgave om hierover te beslissen. Uw dagen kunnen gevuld zijn met drukte
rondom de behandeling. Anderzijds kan de onzekerheid over de toekomst veel spanning geven.
De casemanager
Een casemanager binnen de oncologie, een vast aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naasten. Dat is wat wij, de
gespecialiseerd hemato- oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialist, kunnen bieden.
Binnen de oncologie en de hematologie hebben wij allen, per tweetal, een eigen aandachtsgebied wat betreft
oncologische en hematologische ziektebeelden zodat we patiënten zorg op maat kunnen bieden en continuïteit
kunnen waarborgen.
Als casemanager zijn we bij de patiënt betrokken van diagnose tot re-integratie of
palliatieve fase, thuis of in het ziekenhuis.
Wij informeren, plannen, organiseren, coördineren, monitoren en evalueren volgens beschreven zorgprogramma’s.
Dit alles in samenspraak met patiënt en specialist.
Deskundige begeleiding en zorg
Mogelijk heeft u behoefte aan begeleiding en zorg van een deskundige op dit gebied. De gespecialiseerd
oncologieverpleegkundige kan in dit geval veel voor u betekenen. Zij is gespecialiseerd in de zorg rondom
mensen met kanker. Zij kan u direct na de diagnose begeleiden op uiteenlopende gebieden. Denkt u
bijvoorbeeld aan het geven van uitleg over de informatie die u van de arts heeft gekregen zoals, de werking van
verschillende behandelingen, de bijwerkingen, en voor- en nadelen van de verschillende alternatieven.
Praktische zorg rondom de behandeling
Zodra de behandeling is gestart of juist wanneer deze is afgerond, kunnen andere vragen bij u naar voren
komen. Bijvoorbeeld over diëten, lichamelijke klachten. Of veranderingen in het dagelijks leven zoals bij het
werken, slapen, contacten met familie, vrienden en buren, het naar school brengen van kinderen,
boodschappen doen, huishouden en sporten. Ook hierbij kan een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige u
steunen met zorg en praktische informatie.
Daarnaast heeft zij, als u dat wenst, een luisterend oor voor uw emoties of onzekerheden naar aanleiding van
de diagnose en de behandeling. Zo nodig kan zij u verwijzen naar de juiste hulpverleners om u op dit gebied te
steunen.
De gespecialiseerd oncologieverpleegkundige heeft ook contact met alle andere zorgverleners in uw situatie,
zowel in het ziekenhuis als thuis.
Afspraak
U heeft geen verwijzing of indicatie nodig voor een afspraak met de gespecialiseerd oncologieverpleegkundige.
U kunt op drie manieren met haar in contact komen:
1.
2.
3.

via de medisch specialist en zorgverleners van het ziekenhuis
via uw huisarts of de wijk/praktijkverpleegkundigen
op uw eigen initiatief

Belt u gerust voor informatie of het maken van een (kennismaking) afspraak met de gespecialiseerd
oncologieverpleegkundige, via (0182) 50 55 28, op elke werkdag tussen 9.00 en 14.00 uur.
Spreekt u een boodschap in wanneer zij even niet beschikbaar is, zodat zij u kan terugbellen.

Terugkoppeling
Naar aanleiding van uw contact met de gespecialiseerd verpleegkundige is het mogelijk dat er een schriftelijke
terugkoppeling plaatsvindt aan onder andere huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, medisch specialist.
Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat bij de gespecialiseerd verpleegkundige kenbaar maken.
Meer informatie
Via internet kunt u veel informatie vinden over kanker. Bezoekt u daarvoor bijvoorbeeld
www.kwfkankerbestrijding.nl.

