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Verpleegkundig 
Spreekuur 
oncologische urologie
Uw uroloog heeft u verteld dat u mogelijk kanker heeft of dat er bij u kanker is 
geconstateerd. Kanker is een ingrijpende ziekte. De tijd rondom de behandeling en de 
nazorg brengt waarschijnlijk veel vragen en onzekerheden met zich mee, zowel bij u 
als bij de mensen in uw directe omgeving. 
Daarom wordt na het gesprek met de uroloog een afspraak met u gemaakt voor het 
Verpleegkundig Spreekuur oncologische urologie. 

Het spreekuur
Tijdens het Verpleegkundig Spreekuur oncologische urologie kunt u met vragen terecht 
bij een oncologieverpleegkundige. Het is raadzaam uw partner of een andere naaste mee 
te nemen naar dit spreekuur. De oncologieverpleegkundige werkt nauw samen met de 
urologen en is gespecialiseerd in het geven van voorlichting over de behandeling en de 
gevolgen van kanker. 
De verpleegkundige neemt nogmaals de informatie over de voorgenomen behandeling 
met u door. U en uw naasten krijgen alle gelegenheid om vragen te stellen, zodat u weet 
wat u tijdens een eventuele opname en behandeling kunt verwachten. Alle onderwerpen 
die met uw ziekte of behandeling te maken hebben, zijn bespreekbaar. 
Het gesprek duurt ongeveer 1 uur. 

Tijdens de opname 
Wordt u op de verpleegafdeling opgenomen en wilt u een oncologieverpleegkundige 
spreken? Dan kunt u dit vragen aan één van de verpleegkundigen op de afdeling. Zij 
schakelen dan de oncologieverpleegkundige in.

Na de behandeling 
Ook na de behandeling kunt u desgewenst een afspraak maken voor het verpleegkundig 
spreekuur. Het is ook mogelijk dat de uroloog, een verpleegkundige van de 
verpleegafdeling of van de polikliniek Urologie u verwijst naar het verpleegkundig 
oncologisch spreekuur.
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Waar moet u zijn? 
Het Verpleegkundig Spreekuur oncologische urologie vindt plaats op de polikliniek 
Urologie in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen. De verpleegkundige haalt u op uit 
de wachtruimte.

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
U kunt zich melden bij de secretaresse van polikliniek Urologie. Daarna kunt u 
plaatsnemen in de wachtruimte. 

Gelre ziekenhuizen Zutphen
U meldt zich eerst aan in de centrale hal bij de aanmeldzuil met uw identiteitsbewijs. 
U krijgt een afspraakticket. Dit ticket scant u bij de meldzuil bij de wachtruimte van de 
polikliniek, zo weet de verpleegkundige dat u er bent.

Verhinderd?
Bent u onverwachts verhinderd voor uw afspraak? Geef dit dan door aan de secretaresse 
van de polikliniek Urologie.

Bereikbaarheid

Oncologieverpleegkundige
Heeft u en/of uw naaste tijdens de behandeling of in de periode daarna nog vragen? 
Neem dan contact op met de secretaresse van de polikliniek Urologie. Zij noteert uw 
naam en telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld door de oncologieverpleegkundige. 

• De oncologieverpleegkundige in Apeldoorn is rechtstreeks te bereiken van maandag 
t/m woensdag tussen 08.30 - 16.30 uur, tel: 055-844 66 93. 

• De oncologieverpleegkundige in Zutphen is rechtstreeks te bereiken van maandag 
t/m woensdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur, tel: 055-844 6749.

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen via de polikliniek Urologie.

Polikliniek Urologie

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
• maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur
• Tel: 055 - 581 18 14

Gelre ziekenhuizen Zutphen
• maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur
• tel: 0575 – 592 816


