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Beter voor elkaar

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. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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De (coördinerend) oncologieverpleegkundigen
De oncologieverpleegkundigen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen bij 
wie u terecht kunt met allerlei vragen of problemen die met uw ziekte te 
maken hebben. Problemen of vragen die te maken hebben met de 
lichamelijke veranderingen of problemen die te maken hebben met uw 
emoties. U kunt zich eenzaam, verdrietig of juist boos voelen.
De oncologieverpleegkundige werkt samen met uw behandelend specialist.

Combinatieafspraak oncologieverpleegkundige/ longarts
Wanneer bij u de diagnose longkanker is vastgesteld wordt er voor u een 
combinatieafspraak gemaakt bij de oncologieverpleegkundige en de 
longarts.
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de longpoli en wordt dan 
doorverwezen naar de oncologieverpleegkundige. Na het gesprek met de 
oncologieverpleegkundige heeft u een gesprek met de longarts.
De combinatieafspraak neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Wat kan de oncologieverpleegkundige voor u doen?
De oncologieverpleegkundige informeert u, in aanvulling op de informatie 
van de longarts, verder over het vervolgtraject en zal u tijdens deze periode 
begeleiden.
U kunt met haar uw vragen bespreken.
Ook kunt u bij de oncologieverpleegkundige terecht voor informatie over 
praktische zaken, bijvoorbeeld met betrekking tot hulp in de thuissituatie.

De oncologieverpleegkundige kan u, indien dit nodig is, doorverwijzen naar 
een andere hulpverlener, bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, de 
psycholoog of één van de geestelijke verzorgers.
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Telefonisch spreekuur
Maandag t/m vrijdag  9.00-9.30 en 14.00-14.30 uur

T 010 297 52 70

Ons emailadres is: oncologievpk@ikazia.nl
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Esther van Ravesteijn- Brusse (casemanager)
Erika van der Spek (casemanager)
Didi Berends - van Zeben
Dini Buitenhuis
Cady Geleijnse
Marjan Stam
Machelien van Wijk

Oncologie verpleegkundigen Ikazia Ziekenhuis

Mocht u na het lezen van deze folder toch nog vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met een van de oncologieverpleegkundigen.

www.ikazia.nl
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