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Chirurgisch 
verpleegkundige
bij kanker

Op dit moment wordt u behandeld voor een vorm van kanker. Tijdens uw bezoek aan 
het ziekenhuis en tijdens de opname krijgt u ook te maken met de chirurgisch 
verpleegkundige. Dit hoofdstuk geeft u informatie over wat u kunt verwachten van een 
chirurgisch verpleegkundige en hoe u in contact komt met deze verpleegkundige.

Wat is een chirurgisch verpleegkundige?
De chirurgisch verpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft op 
het gebied van de oncologische chirurgie. Zij geeft u begeleiding en voorlichting voor de 
operatie. 

Wie zijn de chirurgisch verpleegkundigen?
In Gelre ziekenhuizen Apeldoorn werken op de polikliniek twee chirurgisch 
verpleegkundigen. Dit zijn: 
 Joke Boots
 Susan Mensink

Wat kunt u verwachten?

Voor de operatie
Via de coördinator MDL-oncologie krijgt u een afspraak bij de chirurgisch 
verpleegkundige. Deze afspraak heeft u als u alle uitslagen heeft gekregen en er een 
multidisciplinair behandelplan opgesteld is.
De chirurgisch verpleegkundige geeft u uitleg over de operatie en over het verloop na de 
operatie. Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten.
Het is aan te raden om bij het gesprek uw partner of een familielid mee te nemen. Het is 
belangrijk dat ook hij/zij op de hoogte is, zodat hij/zij u kan ondersteunen. 

Na de operatie
De chirurgisch verpleegkundigen werken ook op de afdeling waar u wordt opgenomen. 
Zij kunnen u tijdens de opname, samen met de verpleegkundigen van de afdeling, 
begeleiden bij het verdere verloop van uw behandeling.

U wordt ongeveer binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis gebeld door een van de 
chirurgisch verpleegkundigen. Zij vraag hoe het gaat met u en met uw herstel thuis. U 
kunt dan ook problemen bespreken of uw vragen stellen.
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Na 3 maanden krijgt u een lastmeter toegestuurd en wordt u nog een keer gebeld door de 
chirurgisch verpleegkundigen om te vragen hoe het met uw herstel gaat. 

                                                  Bereikbaarheid
De lijst met belangrijke telefoonnummers vindt u in het hoofdstuk Praktische Informatie 
van uw Patiënten Informatie Map.

De chirurgisch verpleegkundigen in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn zijn bereikbaar:
 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00-16.30 uur
 tel: 055 – 844 63 81


