Informatie

Verpleegkundig
voorlichtingsgesprek
kanker
Inleiding
Bij u is vastgesteld dat u kanker heeft. Binnenkort krijgt u een voorlichtingsgesprek met een oncologieverpleegkundige, die gespecialiseerd is in het
begeleiden en verplegen van mensen met kanker. Oncologie is de medische
studie en behandeling van kanker. Deze folder informeert u over de inhoud en
het verloop van dit voorlichtingsgesprek.
Voorbereiding thuis op het voorlichtingsgesprek
Het is belangrijk dat u zich voorbereid op dit gesprek. Bedenk goed welke
vragen u heeft over uw behandeling. U kunt zelf eventueel al noteren over
welke onderwerpen u met de oncologieverpleegkundige wilt praten. Soms kan
een gesprek over uw gezondheid moeilijk en belastend zijn. Neem daarom uw
partner, familielid of ander vertrouwenspersoon mee.
Verder vragen wij u het volgende mee te brengen:
● naam en telefoonnummer van uw contactpersoon;
● uw mobiele telefoonnummer;
● de naam van uw thuisapotheek;
● Patiënten Informatie Dossier (PID), als u deze map al heeft ontvangen. De
schriftelijke informatie die u tijdens het gesprek ontvangt, wordt aan deze
map toegevoegd.
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Voorlichtingsgesprek
U maakt kennis met de oncologieverpleegkundige. Zij probeert een beeld te krijgen van u, uw leefsituatie en
uw informatiebehoefte. Dit eerste deel van het gesprek wordt ook wel anamnese genoemd. Hierna wordt
samen met u bepaald welke onderwerpen in ieder geval in het gesprek aan de orde moeten komen.
Informatie over uw behandeling
Uw arts heeft u al uitleg gegeven over uw ziekte en de behandeling.
De oncologieverpleegkundige informeert u over de behandeling met chemotherapie, doelgerichte therapie
en/of een combinatie van therapieën en de werking hiervan. Punten die daarbij besproken worden:
● naam van de behandeling;
● werking van de medicijnen;
● wijze van toedienen:
○ via inname van tabletten
○ via infuus
○ combinatie van beiden;
● toedieningsschema:
○ aantal behandeldagen (infuus/tabletinname)
○ de duur van een behandeldag
○ tijdschema van de behandelingen;
● duur van de behandeling;
● mogelijke bijwerkingen van de behandeling;
● overige praktische informatie;
● mogelijkheid van hoofdhuidkoeling.
De informatie die u tijdens dit gesprek krijgt, ontvangt u ook in het Patiënten Informatie Dossier (PID).
Zijn er onduidelijkheden of heeft u nog andere vragen, aarzel dan niet om deze te stellen.
Duur gesprek
Het gesprek duurt ongeveer een uur.
Vervolgafspraken
De oncologieverpleegkundige maakt vervolgafspraken met u, bijvoorbeeld over de start van de behandeling.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de oncologieverpleegkundige. Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van 09.00 – 10.00 uur en 13.00 – 14.30 uur,
telefoonnummer 0492 – 59 59 35.

Telefoonnummers en adressen

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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Oncologieverpleegkundige
T: 0492 – 59 59 47
op werkdagen 09.00-10.00 uur

