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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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www.gelreziekenhuizen.nl

Verpleegkundig 
spreekuur 
neuro-oncologie
Op dit moment wordt u in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn behandeld voor een 
hersentumor.
Tijdens de bezoeken aan de polikliniek en tijdens uw eventuele opname in 
Gelre ziekenhuizen komt u in contact met de neuro-oncologieverpleegkundige.
Deze folder geeft u informatie over wat u van een neuro-oncologieverpleegkundige 
kunt verwachten en hoe u in contact komt met deze verpleegkundige.

Wat is een neuro-oncologieverpleegkundige?
De neuro-oncologieverpleegkundige is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de 
zorg, voorlichting aan en begeleiding van patiënten met een hersentumor.

Wie is de neuro oncologie verpleegkundige?
In Gelre ziekenhuizen Apeldoorn werkt op de polikliniek Neurologie één neuro-
oncologieverpleegkundige:
• Mw. C. Samuels

Wat kunt u verwachten?
Op verschillende momenten van uw behandeling komt u in contact met de neuro-
oncologieverpleegkundige, namelijk:

Na de onderzoeken
De neuroloog bespreekt met u de uitslagen van de onderzoeken, de diagnose en het 
behandelplan. 
Als de arts alles met u heeft besproken, heeft u de gelegenheid om met de 
verpleegkundige verder door te praten over wat er met u is besproken.
Vragen of onduidelijkheden kunnen in dit gesprek ruimschoots aan bod komen.

Tijdens de behandeling
Op diverse momenten gedurende uw behandeling krijgt u te maken met de neuro-
oncologieverpleegkundige. Zij geeft voorlichting en instructie over bijvoorbeeld het 
verdere behandeltraject.
Verder fungeert de neuro-oncologieverpleegkundige als centraal aanspreekpunt en 
vraagbaak voor u tijdens de hele behandeling.
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Kan zij uw vraag niet direct beantwoorden? Dan zal zij deze achterhalen bij: de 
Neuroloog, Oncoloog, Neurochirurg en/of Radiotherapeut. Ook kan zij op uw verzoek 
contact opnemen met uw huisarts voor het afstemmen van zorg in de thuissituatie.

Op een later tijdstip
Het is ook mogelijk om in een later stadium nog een afspraak te maken voor een 
persoonlijk gesprek. Alle onderwerpen die met uw ziekte te maken kunnen hebben, zijn 
bespreekbaar. Hierbij kunt u denken aan:
• Praktische informatie over uw ziekte
• De behandeling
• De mogelijke gevolgen hiervan op langere termijn
• Vragen over thuiszorg en doorverwijzing naar andere zorgverleners zoals de 

maatschappelijk werker, de psycholoog en de geestelijk verzorger.

De neuro-oncologieverpleegkundige kan u adviezen geven of u - in overleg met de 
neuroloog - doorverwijzen naar andere zorgverleners.

Afspraak
De neuroloog verwijst u naar het verpleegkundig spreekuur neuro-oncologie. Voor 
afspraken met de neuro-oncologieverpleegkundige in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn kunt 
u contact opnemen met polikliniek Neurologie:
• maandag t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur
• Tel: 055 – 581 84 00

Het verpleegkundig spreekuur voor afspraken is op donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur
U kunt zich melden bij polikliniek Neurologie. Neemt u gerust uw partner of andere 
naaste mee naar dit spreekuur.

Verhinderd?
Kunt u de gemaakte afspraak niet nakomen? Geeft u dit dan tijdig telefonisch door.
Wij kunnen dan iemand anders in uw plaats uitnodigen. U kunt desgewenst een nieuwe 
afspraak maken via polikliniek Neurologie.

Vragen?
Voor informatie en vragen is de neuro-oncologie verpleegkundige bereikbaar:
• Mw. C. Samuels
• maandag en donderdag 9.00 - 16.00 uur
• Tel: 06 – 11 56 86 20
• Bij geen gehoor: Polikliniek Neurologie: 055 – 581 84 00
• Of via email: c.samuels@gelre.nl 

Informatie over e-mailen
Noteer bij e-mailen alleen uw vraag, uw patiëntnummer of geboortedatum en 
(meisjes)achternaam. We willen u erop wijzen dat gegevens die per e-mail worden 
uitgewisseld niet via een beveiligd systeem gaan.
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