Welkom bij het
Centrum voor
Longkanker

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Als u te maken krijgt met (mogelijke) longkanker is dit heel
ingrijpend. U wilt zo snel mogelijk zekerheid en de beste
behandeling. In het Centrum voor Longkanker van het Albert
Schweitzer ziekenhuis werken medisch- en verpleegkundig
specialisten, oncologieverpleegkundigen en andere zorgverleners
nauw samen om dit mogelijk te maken. Het centrum is opgezet in
samenwerking met het Erasmus MC.*
Het Centrum voor Longkanker biedt een rustige en vertrouwde
omgeving. Bijna alle gesprekken met de verschillende zorgverleners vinden hier plaats. De oncologie verpleegkundige is uw
vaste aanspreekpunt. Zij begeleidt u tijdens het de onderzoeks- en
behandelperiode. Uw onderzoeken en afspraken worden zoveel
mogelijk op dezelfde dag (of zo snel als mogelijk) gepland, zodat u
niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Onderzoek en diagnose
Om u zo snel mogelijk zekerheid te geven over de diagnose, kunt u
binnen één week bij ons terecht. De belangrijkste onderzoeken zijn
al bij het eerste gesprek gepland. Meestal is een definitieve
diagnose binnen een week mogelijk. Soms zijn aanvullende
onderzoeken nodig. Dan heeft u de diagnose binnen maximaal drie
weken.

*Door de nauwere samenwerking met het Erasmus MC Kanker
Instituut kunnen patiënten als zij dat willen, betrokken worden bij
wetenschappelijk onderzoek, wat bijvoorbeeld kan betekenen dat zij
kunnen meedoen met klinische trials (onderzoeksprojecten).
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De behandeling
De longarts, longchirurg, radioloog en radiotherapeut
(bestralingsarts) bespreken gezamenlijk de uitslagen van uw
onderzoeken. Elke medisch specialist bekijkt dit vanuit zijn of haar
eigen expertise. Samen kijken zij welke behandeling het beste bij u
past.
Hierna bespreekt uw eigen longarts met u welke behandelmogelijkheden er zijn. Samen met u wordt het behandelplan
opgesteld. Dit kan een operatie, chemotherapie of bestraling zijn.
Ook een combinatie is soms mogelijk. Ook kan het zijn dat u met uw
longarts bespreekt dat u van een behandeling afziet. Fysiotherapie,
psychische begeleiding, begeleiding bij uw voeding en revalidatie
kunnen ook onderdeel van het behandelplan uitmaken.

Persoonlijke begeleiding
U wordt persoonlijk begeleid door de oncologieverpleegkundige. Zij
blijft gedurende het gehele onderzoeks- en behandeltraject uw
eerste aanspreekpunt. U heeft regelmatig afspraken met haar voor
een persoonlijk gesprek. Zij geeft extra uitleg, beantwoordt uw
vragen, bespreekt praktische onderwerpen zoals de gang van zaken
tijdens een opname in het ziekenhuis, hulp thuis, en geeft tips om
beter met uw ziekte om te kunnen gaan. U kunt haar altijd bellen als
u nog vragen of zorgen heeft.

Contact
U vindt het Centrum voor Longkanker in het bouwdeel ‘Grote kerk’
op de eerste etage. (volg de bewegwijzering). Het centrum voor
Longkanker is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.0016.30 uur, tel. (078) 652 38 11.
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