Informatie

Longcareverpleegkundige
Inleiding
U bent onder behandeling van de longarts die u heeft verteld dat u verdacht
wordt van longkanker of bij u longkanker is vastgesteld. Dit is een schokkend
bericht. Misschien heeft u het zien aankomen, maar vaak komt een dergelijk
bericht als een donderslag bij heldere hemel. De ervaring leert dat na het
bezoek aan de longarts veel vragen naar boven komen over de ziekte, de
behandeling en het verloop. Ook is er vaak behoefte aan begeleiding. Om u zo
goed mogelijk informatie te geven en ondersteuning te bieden is er op de
polikliniek een longcareverpleegkundige aangesteld.
Longcareverpleegkundige
Een longcareverpleegkundige is iemand die zich heeft gespecialiseerd in de
zorg (care) voor patiënten met (verdenking) longkanker en hun
partner/naasten. Ook andere hulpverleners die met longkanker te maken
krijgen, kunnen een beroep op de longcareverpleegkundige.
De longcareverpleegkundige:
● geeft aanvullende informatie, advies en ondersteuning.
● beantwoordt eventueel vragen over
○ huishoudelijke hulp;
○ woningaanpassing;
○ alternatieve geneeswijze;
○ intimiteit;
○ lotgenotencontact;
○ acceptatie van de ziekte;
○ gevolgen van de ziekte op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak;
○ hoe vertel ik het mijn kinderen.
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●
●

bespreekt de consequenties van uw ziekzijn en de behandeling voor het dagelijkse leven.
overlegt en/of verwijst zo nodig naar andere hulpverleners (fysiotherapie, diëtist, ergotherapeut en
maatschappelijk werker)

Kortom: u kunt er terecht met de meest uiteenlopende vragen!
Verwijzing
De longarts verwijst u door naar de longcareverpleegkundige. U kunt echter ook zelf om een verwijzing vragen.
De longcareverpleegkundige houdt spreekuur op de polikliniek Longartsen. Een afspraak wordt door de
polikliniekassistente gemaakt.
Bereikbaarheid
De longcareverpleegkundige is aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 8.30 –17.00 uur en bereikbaar op:
● telefoonnummer 0492 – 59 54 56 (van 8.30 – 9.30 uur en van 13.00 – 13.30 uur).
● E-mail: longcareverpleegkundige@elkerliek.nl
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Longartsen,
telefoonnummer 0492 – 59 59 53.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Longartsen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 13
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 53

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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