De oncologieverpleegkundige
urologie

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

Inleiding
U bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis onder behandeling van
de uroloog. Bij de behandeling van uw ziekte werkt de uroloog
samen met de oncologieverpleegkundige urologie. In deze folder
leest u meer over het werk en de bereikbaarheid van de
oncologieverpleegkundige urologie.

Wat doet de
oncologieverpleegkundige urologie?
De oncologieverpleegkundige urologie heeft zich gespecialiseerd in
de zorg rondom patiënten met kanker aan de blaas en urinewegen
en de daarbij behorende behandelingen. Het specialisme dat zich
bezighoudt met kanker heet oncologie.
Als u bij de uroloog op de polikliniek komt, wordt u op advies van de
uroloog doorgestuurd naar de oncologieverpleegkundige urologie.
Zij geeft u ondersteuning en begeleiding bij uw ziekte en uw
behandeling. U kunt informatie en advies krijgen over:
 De behandeling die u krijgt.
 Patiëntenverenigingen en lotgenotencontact.
 Beschikbaar foldermateriaal.
 Praktische leefregels en andere zaken waar u door uw ziekte
mee te maken krijgt.
 Begeleiding bij het leren omgaan met uw ziekte.
 De gevolgen van uw ziekte voor u, uw naasten en uw sociale
omgeving.
Ook uw partner en/of naaste familieleden kunnen bij de
oncologieverpleegkundige urologie terecht.

1

Behandeling
De uroloog heeft met u besproken hoe uw ziekte behandeld kan
worden. De oncologieverpleegkundige urologie geeft u aanvullende
uitleg over de behandeling.
Oncologieverpleegkundige polikliniek
De oncologieverpleegkundige van de polikliniek is er voor de
patiënten die aan de prostaat geopereerd worden of daar een
andere behandeling voor ondergaan.
Oncologieverpleegkundige van de verpleegafdeling
U heeft met de oncologieverpleegkundige van de verpleegafdeling
contact als u aan de blaas of nieren geopereerd wordt. Zij geeft
ondersteuning en begeleiding. U heeft een gesprek met haar op de
polikliniek voor de operatie. Op de afdeling komt zij net na de
operatie bij u langs. Verder heeft u telefonisch contact met haar in
de herstelperiode. Zodra deze afspraken bij u ingepland staan, krijgt
u nader bericht hierover.
In de palliatieve fase is het ook mogelijk om begeleiding en
ondersteuning te krijgen van haar. Zij bespreekt met u welke
wensen en behoeften u aan begeleiding heeft.
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Bereikbaarheid
Oncologieverpleegkundige polikliniek
Voor vragen rondom de behandeling voor uw prostaat, kunt u
contact opnemen met de oncologieverpleegkundige via de
polikliniek urologie. De polikliniek is van maandag t/m vrijdag tussen
08.00-16.30 uur bereikbaar, tel (078) 652 32 80.
De oncologieverpleegkundige van de polikliniek urologie is ook per
e-mail bereikbaar. Het e-mailadres is: ovus@asz.nl
Vermeld altijd naast uw naam ook uw geboortedatum en
telefoonnummer. Dan kunnen de verpleegkundigen u ook altijd
terugbellen.
Oncologieverpleegkundige van de verpleegafdeling:
Als u voor of na uw opname in het ziekenhuis vragen heeft aan de
oncologieverpleegkundige van de verpleegafdeling, dan kunt u
bellen naar tel. (078) 654 13 25. Op dinsdag is zij altijd bereikbaar.
De overige dagen staat de telefoon aan als er een
oncologieverpleegkundige aanwezig is.
Mocht zij niet aanwezig zijn, dan kunt u bellen naar de
verpleegafdeling Urologie, tel. (078) 654 14 68. Dan belt zij u op een
later tijdstip terug.
U kunt ook mailen naar de oncologieverpleegkundige, via
onco-uro@asz.nl. Zet in de mail altijd uw naam, geboortedatum en
telefoonnummer. Zij bellen u terug om uw vragen te beantwoorden.

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