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Longgeneeskunde 
en Oncologie
U bent opgenomen op afdeling Longgeneeskunde en Oncologie van Gelre ziekenhuizen 
Zutphen. Opgenomen worden in een ziekenhuis is niet prettig. U komt niet alleen in 
een andere omgeving terecht, maar u staat ook een onderzoek, behandeling of 
operatieve ingreep te wachten. Om u al enigszins vertrouwd te maken met onze 
afdeling en met de gang van zaken rond uw verblijf, ontvangt u deze folder. Wij hopen 
dat u zich hierdoor wat sneller op uw gemak voelt op onze afdeling.

Uw verblijf
Op deze afdeling verblijven patiënten voor longgeneeskunde en oncologie, en 
dagbehandeling chemotherapie. In principe komen er vooral patiënten voor onderzoek en 
behandeling. Voor een onderzoek kunnen kleine operatieve ingrepen nodig zijn. 
De afdeling biedt plaats aan 40 patienten. Er zijn 16 éénpersoonskamers en 4 
vierpersoonskamers. Op de meeste kamers deelt u douche en toilet met uw 
medepatiënt(en). Op de dagbehandeling oncologie is één zaal met zes luxe 
behandelstoelen en één kamer met twee bedden.

Medewerkers
Uw dagelijkse verzorging wordt door een verpleegkundig team gedaan. Het team werkt 
in wisseldiensten. Dit betekent dat u regelmatig andere gezichten ziet. De indeling van de 
diensten is als volgt.
• Vroege dienst 07.00 tot 15.30 uur
• Late dienst 14.45 tot 23.15 uur
• Nachtdienst 23.05 tot 07.05 uur

Wij willen een zo goed mogelijk contact met u. Daarom hebben wij de afdeling verdeeld 
in vier eenheden, units genaamd. Elke unit heeft zijn eigen team van twee 
verpleegkundigen, zodat u niet zoveel verschillende gezichten aan uw bed krijgt. 
Eén van deze verpleegkundigen is de eerst verantwoordelijke verpleegkundige. Hij/zij 
zorgt hierdoor voor de continuïteit op de unit. Deze verpleegkundige is tot 15.15 uur het 
eerste aanspreekpunt voor u en uw eerste contactpersoon als er specifieke vragen zijn 
over de zorg die wordt verleend.
Het Gelre heeft stageplaatsen voor verpleegkundigen in opleiding. Het zal regelmatig 
voorkomen dat u de zorg ontvangt van een stagiair. Zij of hij wordt begeleid door een 
verpleegkundige en verricht alle verpleegkundige handelingen eerst onder begeleiding en 
als de stagiair haar  of zijn bekwaamheid heeft bewezen doet zij of hij dit zelfstandig.  
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Naast de arts/ physician assistant (PA) en de verpleegkundigen zijn er nog meer mensen 
met uw verzorging en begeleiding bezig. De volgende medewerkers kunt u tegenkomen:
• verpleegkundig specialist oncologie;
• oncologie verpleegkundigen die het verpleegkundig spreekuur doen;
• gespecialiseerd longverpleegkundige;
• arts-assistent;
• laboranten;
• fysiotherapeut;
• diëtist;
• geestelijk verzorger;
• afdelingssecretaresse;
• roomservicemedewerker. Hij of zij zorgt voor uw maaltijden. Met wensen over het 

eten, kunt u dan ook bij hem of haar terecht;
• medewerkers van de huishoudelijke dienst voor schoonmaak;
• medewerkers van de röntgenafdeling;
• medewerkers van de transportdienst. Wanneer dat nodig is, brengen zij u naar de 

afdelingen voor onderzoek en behandeling.

Opname
Wanneer u op de afdeling komt, wordt u opgevangen door een verpleegkundige van uw 
unit. Deze verpleegkundige bespreekt met u de reden van uw opname en uw persoonlijke 
situatie, neemt met u een aantal gegevens door en geeft uitleg over wat u kunt 
verwachten. 
Meestal bent u op de spoedeisende hulp al door een arts onderzocht. Soms gebeurt dit op 
de afdeling. De arts bespreekt tevens de onderzoeken en/of behandeling met u. In de 
regel wordt op de dag van opname begonnen met de nodige onderzoeken. Dit om zo snel 
mogelijk met uw behandeling te kunnen beginnen. 

Gang van zaken
Voor de algemene informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling 
verwijzen wij u het patiëntenmagazine ‘Welkom in Gelre’ dat bij uw bed ligt. Heeft u 
deze nog niet, vraagt er dan gerust om. Tevens dient u een folder over uw rechten en 
plichten te hebben ontvangen. Mocht dit niet zijn gebeurd, vraag er dan gerust om. 

Contactpersoon
In verband met uw privacy wordt informatie over uw gezondheidstoestand alleen aan u 
en uw contactpersonen doorgegeven. U wijst als patiënt zelf twee contactpersonen aan 
en bepaalt ook welke informatie wel en welke informatie niet aan deze contactpersonen 
mag worden doorgegeven. De naam en het telefoonnummer van deze contactpersonen 
zijn bij de verpleging bekend. Alleen zij kunnen telefonisch informatie opvragen en 
gebeld worden bij calamiteiten.
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Enkele regels en afspraken
• Er mag in het hele ziekenhuis niet worden gerookt. Buiten gaan roken terwijl u 

zuurstof gebruikt is verboden vanwege het brandgevaar. Daarbij heeft roken een 
nadelig effect op uw behandeling.

• U kunt de afdeling verlaten wanneer u dat wilt, op enkele uitzonderingen na. 
Dit mag bijvoorbeeld niet tijdens het toedienen van chemotherapie. Wilt u wel 
rekening houden met de voor u geplande onderzoeken en met de visites van uw 
behandelend arts? Wilt u ons daarom voor uw vertrek meedelen waar u heen gaat? 
Wij kunnen u dan bereiken in het geval er plotseling een onderzoek moet worden 
gedaan of als er bezoek voor u is.

Bezoektijden
• maandag t/m zaterdag: 15.00 - 16.00 en 18.00 -19.30 uur.
• zon- en feestdagen: 15.00 – 19.30 uur
Het is fijn om bezoek te ontvangen, maar het kan ook vermoeiend zijn, zeker vlak na een 
behandeling of onderzoek. U mag daarom maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. 
Stem dit ook af met uw bezoek. 

Voeding
Op de afdeling krijgt u drie maal per dag een maaltijd aangeboden: voor het ontbijt en 
de lunch een broodmaaltijd en voor het avondeten een warme maaltijd. De broodmaaltijd 
wordt geserveerd vanaf een broodserveerwagen. Zo kunt u ter plekke bedenken wat u 
wilt eten. De warme maaltijden worden geserveerd via een menukaart. U kunt hierbij uit 
verschillende hoofd-/ en bijgerechten kiezen. Zo nodig kan de roomservicemedewerker u 
hierbij helpen.

Onderzoeken en behandelingen
Op onze afdeling verblijft een grote verscheidenheid aan patiënten. Daarom kunnen wij 
in deze folder niet ingaan op de onderzoeken en behandelingen. Dat doen wij in een 
persoonlijk gesprek met u. In het geval dat uw onderzoeksprogramma nog niet geheel 
klaar is, wordt dat verder in overleg met u opgesteld. 
Over alle onderdelen van het onderzoeksprogramma wordt u geïnformeerd, zowel door 
uw arts als door de verpleegkundigen. De mondelinge informatie ondersteunen wij zo 
mogelijk met schriftelijk materiaal. U kunt dan in alle rust de bijzonderheden nalezen. 
Wat betreft de behandelingen geldt hetzelfde als voor de onderzoeken: u wordt er van 
het begin tot het einde volledig in gekend.
De longarts of PA’er loopt in principe bijna elke dag visite aan uw bed tussen 9.00 en 
12.00 uur. Op dinsdag en zondag doen zij dit niet. Soms komt het voor dat zij door 
drukte of ziekte van een collega geen visite lopen. De internisten lopen dagelijks visite, 
behalve op zondag, en hanteren wisselende tijden.

Afhankelijk van uw onderzoek en/of behandeling kunt u mogelijk pijn hebben. Wanneer u 
daar behoefte aan heeft, kunnen wij u daar iets voor geven. Dat doen wij na overleg met 
uw behandelend arts.
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Het kan zijn dat u voor een onderzoek nuchter moet blijven. Is dat het geval, dan zullen 
wij u bijtijds meedelen vanaf welk moment u niet meer mag eten en drinken. Het kan ook 
gebeuren dat u gedurende of na een onderzoek of behandeling uw eetgewoonten moet 
aanpassen. Ook daarover wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. Zonodig of naar 
behoefte kunnen we in dat geval ook een diëtist voor u inschakelen om de aangepaste 
voeding nog smakelijk te laten zijn. 

 Ontslag
Uw arts bespreekt binnen enkele dagen na opname met u wanneer u mogelijk weer naar 
huis kunt. Daags voor ontslag bespreekt de arts de eventuele nabehandeling met u en 
schrijft een ontslagrecept uit voor de medicatie die u thuis gaat gebruiken. 
De ziekenhuisapotheek komt dan bij u langs om het ontslagrecept met u door te nemen. 
Dit recept wordt vanuit het ziekenhuis naar uw eigen apotheek gefaxt. Daar kunt u ze 
vervolgens (laten) ophalen. In overleg met u wordt het soms thuis bezorgd.

Wanneer u thuis hulp nodig heeft, kunt u dit overleggen met de eerst verantwoordelijke 
verpleegkundige. Hij/zij zorgt ervoor dat de juiste personen hiervoor worden 
ingeschakeld. Als u al thuiszorg hebt, dan wordt deze door het transferbureau ingelicht 
over de datum van uw ontslag. Krijgt u een dieet voorgeschreven? Dan kan de diëtist u 
adviezen geven hoe u zelf thuis lekkere maaltijden kunt bereiden. Indien fysiotherapie 
nodig is, dan krijgt u in overleg met onze fystiotherapeut een verwijzing mee. 

Als u naar huis gaat, wordt u meestal gevraagd terug te komen op de polikliniek voor 
controle. De controle afspraak maken wij voor u. Wilt u zelf een afspraak maken? Dan 
kan dat bij de betreffende polikliniek. Het telefoonnummer vindt u op de afsprakenkaart.
Uw huisarts krijgt van de behandelend arts een schriftelijk verslag van uw verblijf in het 
ziekenhuis en over het ziekteverloop.

Uw ervaringen met onze afdeling
Voordat u naar huis gaat krijgt u van ons de gelegenheid, meestal de ochtend van 
ontslag,  om via een digitale enquête uw bevindingen en waardering door te geven. Wij 
stellen het erg op prijs dat u deze enquête invult. U moet wil in het bezit zijn van een E-
mail adres. Mocht u vlak voordat u naar huis gaat de enquête nog niet aangeboden 
hebben gekregen, laat dit ons even weten. Als u tijdens uw verblijf  klachten of onvrede 
hebt, stellen wij het op prijs dat u dit zo snel mogelijk met ons bespreekt. 

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u enigszins onzeker bent over uw verblijf. Heeft u vragen, 
stel deze dan gerust aan ons. Patiëntgericht verplegen ofwel de persoonlijke benadering 
van u als patiënt, is het visitekaartje van dit ziekenhuis. Maak daar gerust gebruik van! 
U/ uw naasten kunnen ons, bij voorkeur ná 10uur ’s morgens, bereiken via tel: 0575 - 
592 635 
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Van harte beterschap!
Het team van afdeling Longgeneeskunde en Oncologie


