De verpleegkundige
gynaecologie

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

Inleiding
U heeft zojuist van de gynaecoloog gehoord dat u een operatie moet
ondergaan aan de geslachtsorganen Bij dit gesprek was ook één
van de verpleegkundigen gynaecologie aanwezig. Deze verpleegkundige gaat u samen met de gynaecoloog begeleiden bij uw
verdere behandeling. In deze folder leest u meer over wat u van
deze verpleegkundige kunt verwachten.

Eerste gesprek
De verpleegkundige gynaecologie heeft u gelijk na het gesprek met
de gynaecoloog meegenomen voor een aanvullend gesprek. In dit
gesprek heeft zij alle informatie nog een keer met u doorgenomen.
Zij heeft uw eerste vragen beantwoord. Vaak komen veel vragen
pas een aantal uren of dagen na het gesprek waarin u de diagnose
hoorde. U kunt dan altijd bellen of mailen met de verpleegkundige.
Zij is tijdens uw behandeling de eerste contactpersoon als u vragen
heeft of als u behoefte heeft aan begeleiding.

Behandeling
De gynaecoloog heeft met u besproken welke behandeling u gaat
krijgen. Er zijn twee mogelijkheden:
 U wordt eerst geopereerd en daarna volgt mogelijk nog een
nabehandeling met bestraling en/of chemotherapie.
 U krijgt eerst chemotherapie om te proberen de tumor te laten
slinken en wordt daarna geopereerd.
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Eerst opereren
De verpleegkundige geeft u uitleg over de operatie en noteert de
gegevens die van belang zijn voor de opname. De verpleegkundige
gynaecologie werkt ook op de verpleegafdeling waar u opgenomen
wordt. Tijdens uw ziekenhuisopname heeft u dus ook contact met
één van hen.
Het weefsel dat tijdens de operatie verwijderd wordt, wordt voor
verder onderzoek opgestuurd naar het pathologisch laboratorium.
De uitslag van dit onderzoek is na zeven tot tien dagen bekend. De
uitslag van dit onderzoek wordt besproken in de
oncologiebespreking. Dit is een overleg waaraan meerdere artsen
deelnemen uit het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus
MC. Zij beoordelen wat voor u de beste nabehandeling is. De
gynaecoloog bespreekt dit op de polikliniek met u. De
verpleegkundige probeert hier ook weer bij aanwezig te zijn. Als dat
niet mogelijk is hoort zij van de gynaecoloog wat er met u besproken
is. Daarna heeft u nog een gesprek met de verpleegkundige.
Als u bestraling of chemotherapie gaat krijgen, draagt de verpleegkundige uw gegevens over aan de verpleegkundige die u tijdens dat
deel van de behandeling gaat begeleiden.

Spreekuur
U kunt met al uw vragen over uw ziekte, behandeling, begeleiding
etc. terecht bij de verpleegkundige gynaecologie. Als u tussen de
gesprekken door vragen heeft kunt u bellen op dinsdag of mailen. U
kunt ook een extra afspraak op het spreekuur maken. Het verpleegkundig spreekuur is wekelijks op dinsdag op de polikliniek
Gynaecologie van locatie Dordwijk.
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Nazorg
Nadat uw behandeling in het ziekenhuis is afgerond heeft u nog
afspraken voor nacontrole op de polikliniek Gynaecologie. De
verpleegkundige bespreekt met u of u nog verdere begeleiding van
de verpleegkundige wilt hebben. Als u dit wilt worden vervolgafspraken gemaakt. Als u hier op dat moment geen behoefte aan
heeft maar op een later moment wel, kunt u altijd zelf contact
opnemen met de verpleegkundige.

Bereikbaarheid
Naam gynaecoloog: ___________________________________

Naam verpleegkundige: ________________________________

U kunt op dinsdag de verpleegkundige gynaecologie bellen,
tel. (078) 652 33 01.
De gynaecoloog en de verpleegkundige gynaecologie zijn ook per
e-mail bereikbaar: oncogyn@asz.nl. U krijgt binnen drie werkdagen
antwoord op uw vragen. Dit kan per e-mail of telefonisch zijn.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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