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Oncologisch Centrum
Oncologische verpleegafdeling B8 en 
dagverpleging A8

Het Oncologisch Centrum is een centrum voor patiënten met kanker en hun naasten in 
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Het centrum bestaat uit een verpleegafdeling B8, 
dagverpleging A8 en verschillende poliklinieken die gespecialiseerd zijn in het 
begeleiden, behandelen en verzorgen van patiënten met een oncologische aandoening. 
De verpleegkundigen van de afdeling werken samen met de specialisten van de Interne 
geneeskunde, Longziekten en Neurologie, om u optimale zorg te bieden. Deze folder 
biedt u informatie over de klinische verpleegafdeling en de dagverpleging.

De dagverpleging
Op dit deel van de afdeling komen oncologische patiënten die een korte behandeling 
krijgen gedurende een aantal uren. De openingstijden zijn van 08-30 tot 17.00 uur. 
Incidenteel komen er ook patiënten met reuma voor een behandeling met cytostatica op 
deze afdeling. Indien er geen plek is op de dagverpleging wordt u opgenomen op de 
verpleegafdeling. Hier krijgt u dezelfde behandeling, maar dit zou meer tijd kunnen 
kosten vanwege zorg van klinisch opgenomen patienten en de artsenvisite. 

De verpleegafdeling 
Op dit deel van de afdeling verblijven onder andere patiënten die een vorm van kanker 
hebben. De specialistische artsen en verpleegkundigen werken samen met andere 
zorgverleners, zoals de fysiotherapeut, diëtist, palliatief team,  maatschappelijk werker 
en geestelijk verzorger. In overleg met u en uw naasten zorgen zij voor een voor u 
passende behandeling en begeleiding.

Medewerkers op de afdeling
In Gelre ziekenhuizen wordt gewerkt met zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, 
oncologie verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, secretaresses en roomservice 
medewerkers. De verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor uw vragen. 
Bij de zorgcoördinator kunt u terecht met vragen die niet beantwoord kunnen worden 
door de verpleegkundige die op die dag voor u zorgt. De zorgcoördinator werkt overdag 
van maandag tot en met donderdag. Hierdoor is hij/zij op de hoogte van het beleid 
rondom uw verblijf.

Opname
Alle gegevens die van belang zijn voor uw opname staan genoteerd in het Electronisch 
Verpleegkundig Dossier.
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Privacy
In verband met uw privacy hebben alleen u en direct bij uw zorg betrokken zorgverleners 
(zoals onder andere de verpleegkundige, fysiotherapeut en diëtist) inzage in deze 
gegevens. Daarnaast kunt u zelf bepalen of er nog anderen inzage in het dossier mogen 
hebben, bijvoorbeeld uw familie. 

Overdracht aan bed
Om u zoveel mogelijk bij de opname te betrekken, draagt de verpleegkundige van de 
dagdienst uw gegevens over aan de avonddienst aan uw bed. U weet dan ook meteen wie 
de verpleegkundige is die in de avonduren voor u zorgt.

Specialisten / afdelingsarts
Op deze verpleegafdeling werken oncologen van de Interne geneeskunde, Longziekten en 
Neurologie samen om u optimale zorg te bieden.

Patiënten van de internist oncoloog/hematoloog
Op maandag en donderdag bespreekt een specialist samen met u en de zaalarts uw 
behandeling. Deze visite begint om 9.00 uur. Het is voor partners/naasten mogelijk om 
dan bij u te zijn in overleg met verpleegkundige. Er is dan geen tijd voor uitvoerige 
gesprekken. ( zie ook: gesprek met arts) Er is geen vaste volgorde in de visite, het kan 
dus zijn dat uw partner/naasten even moeten wachten.

De overige dagen is de zaalarts uw aanspreekpunt voor vragen en wensen over uw 
behandeling. De zaalarts is een arts-assistent (basisarts in opleiding tot specialist). Het 
kan zijn dat u tijdens de opname behandeld wordt door een andere specialist dan uw 
eigen specialist. Deze specialist bepaalt het beleid in overleg met uw eigen specialist. In 
principe komt u op de polikliniek bij uw eigen specialist terug. 

Patiënten van de longarts
Elke dag bespreekt de zaalarts (een arts-assistent; basisarts in opleiding tot specialist) 
met u de behandeling. Hij of zij heeft dagelijks overleg met de longarts. De longarts 
loopt op dinsdagochtend visite.

Patiënten van de neuroloog
De neuroloog komt twee keer per week bij u langs en bespreekt de behandeling en uw 
vragen en wensen.

Gezamenlijk overleg
Twee keer per week bespreken de specialisten, verpleegkundigen en de verschillende 
zorgverleners uw situatie, voortgang en behandeling. Op deze manier wordt er nauw 
samengewerkt om u een optimale behandeling te geven.
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Gesprek met de arts
Voor familie en hun naasten bestaat de mogelijkheid om op afspraak de internist-
oncoloog/hematoloog, longarts of neuroloog te spreken op de afdeling. Bij vragen kunt u 
ook een gesprek met de zaalarts aanvragen. Wilt u gebruik maken van deze 
mogelijkheden? Overleg dit dan met de betrokken verpleegkundige.

Contactpersoon
Het is onze ervaring dat verschillende personen naar de gezondheidstoestand van de 
patiënt informeren. Tijdens de opname wordt u de naam en adres van twee personen 
gevraagd, die uw contactpersonen zijn tussen thuis en ziekenhuis.
In verband met de privacy wordt door ons uitsluitend aan deze contactpersonen 
informatie over u gegeven.

Informatie voor contactpersonen
Als contactpersoon kunt u het beste informatie inwinnen tussen 11.00 – 15.00 uur. Wilt 
u als familie/naaste betrokken worden bij de verzorging van de patiënt, bijvoorbeeld met 
eten geven? Dan bestaat die mogelijkheid. U kunt dit overleggen met de betrokken 
verpleegkundige.

Bezoektijden
De bezoektijden zijn:
• Maandag t/m zaterdag 14.00 – 15.00 uur en 18.00 – 19.30 uur
• Zon- en feestdagen 14.00 – 19.30 uur
• Max. 2 personen per patiënt.
• De dagverpleging werkt niet met bezoektijden. 
In overleg met de verpleegkundige kan van deze tijden afgeweken worden. In verband 
met hygiëne en infectie risico’s is het op deze afdeling niet toegestaan planten in 
potgrond mee te nemen.

Ontslag
De tijd van het ontslag is meestal rond 09.30 uur. U krijgt bij het ontslag de 
vervolgafspraak bij uw specialist mee. Was u voor opname al in behandeling bij een 
internist of longarts? Dan krijgt u voor dezelfde internist of longarts een 
controleafspraak mee op de polikliniek.

Tot slot
Heeft u vragen? Stel deze dan gerust. Wij proberen uw verblijf op onze afdeling zo 
aangenaam mogelijk te maken.
• Verpleegafdeling B8, tel: 055 – 581 15 51
• Dagverpleging A8, tel via: 055 – 581 15 51 (vragen naar de dagverpleging A8)


