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Verpleegkundig 
spreekuur oncologie
In Gelre ziekenhuizen Zutphen is dagelijks een verpleegkundig spreekuur oncologie 
voor patiënten met kanker. Deze folder geeft u informatie over wat u van een 
verpleegkundig spreekuur oncologie kunt verwachten en hoe u in contact komt met de 
gespecialiseerd verpleegkundige oncologie.

Wat is het Verpleegkundig Spreekuur Oncologie?
Onco betekent gezwel. Oncologie is de leer van de gezwellen, oftewel van kanker.
Uw behandelend arts heeft kanker bij u geconstateerd. Er zullen ongetwijfeld veel vragen 
bij u opkomen. Uw arts zal u informeren over uw ziekte en de eventuele behandelings-
mogelijkheden met u bespreken.
Op het verpleegkundige spreekuur kunnen u en uw naasten terecht voor meer informatie, 
advies en ondersteuning. Het verpleegkundig spreekuur biedt voorlichting en begeleiding 
aan patiënten:
• die chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie of hormonale therapie krijgen of 

hebben gehad;
• die chirurgisch behandeld gaan worden of zijn behandeld;
• voor, tijdens en na de behandeling.
Aan het verpleegkundig spreekuur oncologie zijn geen kosten verbonden.

Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie
Op het verpleegkundig spreekuur oncologie heeft u een gesprek met een gespecialiseerd 
verpleegkundige oncologie. Hij/zij is gespecialiseerd in verpleegkundige zorg aan 
patiënten met kanker. Ook heeft hij/zij goede contacten met andere zorgverleners, zowel 
in als buiten het ziekenhuis. Zonodig verwijst deze verpleegkundige u door.

Wat kunt u verwachten?
De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie:
• kan u aanvullende voorlichting geven over uw ziekte en het verloop van uw 

behandeling;
• kan u aanvullende voorlichting geven over symptomen en eventuele bijwerkingen en 

de wijze waarop u hier zelf mee om kunt gaan;
• geeft begeleiding en advies bij klachten tijdens uw ziekte. U kunt hierbij denken aan 

vermoeidheid, pijn, concentratie- of geheugenstoornissen of een verminderde eetlust;
• geeft, wanneer u daar behoefte aan heeft, ondersteuning en begeleiding bij eventuele 

(psychosociale) problemen als gevolg van uw ziekte;
• kan u informeren over patiëntenverenigingen, lotgenotengroepen en andere 

informatie die voor u van belang kan zijn;
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• overlegt met u of u behoefte heeft aan contact met andere zorgverleners zoals een 
diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger;

• kan u vertellen hoe u praktische zaken kunt regelen, bijvoorbeeld hoe u de thuiszorg 
kunt inschakelen en hulpmiddelen kunt aanvragen;

• geeft u geen antwoord op uw medische vragen, maar verwijst u daarvoor naar uw 
behandelend arts.

Samenwerking met andere zorgverleners
Om u goede zorg te kunnen bieden, is het van belang dat alle zorgverleners samenwer-
ken en de zorg onderling goed afstemmen. Daarom vindt er regelmatig overleg plaats 
tussen de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en andere betrokken zorgverleners 
zoals uw behandelend arts, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker 
en/of geestelijk verzorger.

Afspraak maken
U moet voor elk bezoek aan het verpleegkundig spreekuur oncologie een aparte afspraak 
maken. Afhankelijk van uw vraag, wordt met de gespecialiseerd verpleegkundige 
oncologie afgesproken hoe lang de afspraak duurt. Dit kan variëren van 15 tot 90 
minuten.
De afspraak kunt u maken bij hen zelf of via Polikliniek Interne Geneeskunde:
• maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur, tel: 0575 – 592 812

Waar is het Spreekuur?
Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats bij Polikliniek Interne Geneeskunde:
Vindt u het prettig om iemand mee te nemen naar het verpleegkundig spreekuur 
oncologie? Dan is hij/zij natuurlijk van harte welkom.

Verhinderd?
Zou u zo vriendelijk willen zijn om door te geven wanneer u onverwachts verhinderd 
bent? Hiervoor belt u tel: 0575 – 592 972 of 0575 – 592 812.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het verpleegkundig spreekuur voor 
patiënten met kanker? Neem dan gerust contact op met de gespecialiseerd 
verpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie:
• maandag t/m vrijdag, 8.30 -9.00 uur en 13.15 - 13.45 uur
• Tel: 0575 – 592 972
• E-mail: oncologiepolizutphen@gelre.nl 
U wordt op de eerstvolgende spreekuurdag teruggebeld. 
Noteer bij e-mailen alleen uw vraag en uw geboortedatum en (meisjes)achternaam. 
Gegevens die via mail worden uitgewisseld gaan niet via een beveiligd systeem.
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