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Longoncologie-
verpleegkundige
Op dit moment wordt u in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn behandeld voor longkanker. 
Tijdens de bezoeken aan de polikliniek en tijdens uw opname in Gelre ziekenhuizen 
komt u in contact met de longoncologieverpleegkundige. Deze folder geeft u informatie 
over wat u van een longoncologieverpleegkundige kunt verwachten en hoe u in contact 
komt met deze verpleegkundige.

Wat is een longoncologieverpleegkundige?
De longoncologieverpleegkundige is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de 
zorg, voorlichting aan en begeleiding van patiënten met longkanker.

Wie is de longoncologieverpleegkundige?
In Gelre ziekenhuizen Apeldoorn werken op de polikliniek longziekten 
longoncologieverpleegkundigen, te weten:
• Anja Broeze
• Esmee Pol – van Barneveld

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

Na de onderzoeken
De longarts bespreekt met u de uitslagen van de onderzoeken, de diagnose en het 
behandelplan. Aan het einde van dit gesprek komt de longoncologieverpleegkundige naar 
de kamer van de arts. De longarts geeft dan een samenvatting van het gesprek. Als er 
geen vragen meer zijn neemt de verpleegkundige u mee. Er is dan gelegenheid om met de 
verpleegkundige verder door te praten over wat er zojuist met u is besproken. Vragen of 
onduidelijkheden kunnen in dit gesprek ruimschoots aan bod komen.
De longoncologieverpleegkundige heeft een eigen verpleegkundig spreekuur op de 
polikliniek. Zonodig krijgt u hiervoor een afspraak, die gemaakt wordt door een van de 
coördinatoren longoncologie.

Tijdens de behandeling
Op diverse momenten gedurende uw behandeling krijgt u te maken met de 
longoncologieverpleegkundige. Zij geeft voorlichting en instructie over bijvoorbeeld de 
chemotherapie en het verdere behandeltraject. Verder fungeert de 
longoncologieverpleegkundige als vraagbaak voor u tijdens de hele behandeling. Ze is via 
een telefonisch spreekuur bereikbaar.
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Op een later tijdstip
Het is ook mogelijk om in een later stadium nog een afspraak te maken voor een 
persoonlijk gesprek. Dit kunt u doen via de coördinator longoncologie. 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 de langere termijn.
• Vragen over thuiszorg en doorverwijzing naar andere zorgverleners zoals de 

maatschappelijk werker, de psycholoog en de geestelijk verzorger.

De longoncologieverpleegkundige kan u adviezen geven of u in overleg met de longarts 
doorverwijzen naar andere zorgverleners. Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp 
kunt u bij het WMO loket van uw eigen gemeente terecht. Voor het aanvragen van 
persoonlijke verzorging of verpleging, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Of u 
kunt zelf een thuiszorgorganisatie in uw regio benaderen die samen met u kijkt welke 
hulp noodzakelijk is.

Verpleegkundig Spreekuur
Het spreekuur van de longoncologieverpleegkundige vindt plaats op de polikliniek 
Longziekten.
U kunt hiervoor een afspraak maken via de coördinator longoncologie of rechtstreeks 
met de longoncologieverpleegkundige. We streven ernaar deze afspraken te koppelen aan 
de afspraak die u met de arts heeft.

Vragen en belangrijke telefoonnummers
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Bespreek ze tijdens het spreekuur of neem 
telefonisch contact op met de longoncologieverpleegkundige tijdens het verpleegkundig 
spreekuur:

Bereikbaar via:
• Telefonisch verpleegkundig spreekuur:

Maandag t/m vrijdag 8.30- 9.30, tel: 055- 581 8410
• Bij afwezigheid via coördinator longoncologie, tel: 055- 581 8410
• BeterDichtbij app, als u bent aangemeld voor de longoncologie via de 

longoncologie verpleegkundige of coördinator longoncologie.
U krijgt in principe binnen 2 werkdagen reactie.


