Verpleegkundig specialist
coloncare

Beter voor elkaar

Verpleegkundig specialist coloncare
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een academische
opleiding. Zij is voor een bepaalde groep patiënten verantwoordelijk voor de
directe medische en verpleegkundige zorgverlening en voorlichting.
Een verpleegkundig specialist coloncare heeft zich gespecialiseerd in
patiënten met aandoeningen aan de dikke darm (‘colon’ is de medische
naam voor dikke darm).
De verpleegkundig specialisten binnen de polikliniek Chirurgie voeren hun
werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de chirurgen en de
maag-, darm-, leverartsen (MDL-arts).

Wat kunnen de verpleegkundig specialisten coloncare voor u
doen?
• Als er een vermoeden is op een kwaadaardige aandoening van de dikke
darm kan de verpleegkundig specialist u informatie geven over de gang
van zaken en ook kunt u uw onzekerheden met haar bespreken.
• Indien er darmkanker bij u is vastgesteld, geeft de verpleegkundig
specialist u informatie over uw ziekte en behandeling.
• De verpleegkundig specialist zal een constante factor zijn tijdens de
behandeling en/ of follow-up (nacontrole) periode.
• U kunt uw vragen bespreken over een bepaalde behandeling.
• De verpleegkundig specialisten kunnen u terzijde staan bij problemen of
vragen die te maken hebben met de lichamelijke veranderingen of
problemen die te maken hebben met een eventuele behandeling.
• De verpleegkundig specialist coloncare kan u eventueel verwijzen naar
een andere hulpverlener zoals de maatschappelijk werker, de
psycholoog of een van de geestelijk verzorgers.
• U een luisterend oor bieden.
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Hoe komt u in contact met de verpleegkundig specialisten
coloncare?
Meestal wordt u doorverwezen door uw behandelend arts.
U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak maken of telefonisch uw vragen
stellen.
De verpleegkundig specialisten coloncare zijn bereikbaar van
maandag tot en met donderdag van 8.30 –16.30 uur.
T 010 297 58 33.
Esther Schmidt - van der Linden
Hanneke Kreiter
Verpleegkundig specialisten coloncare Ikazia Ziekenhuis.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.
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