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Verpleegkundig 
Specialist en Physician 
Assistant Oncologie
Sinds enkele jaren bestaat in Nederland de functies verpleegkundig specialist en 
physician assistent naast elkaar. 
De Verpleegkundig Specialist (VS) en Physician Assistant (PA) zijn bevoegd om 
zelfstandig bepaalde medische handelingen voor te schrijven en uit te voeren. 
Zij nemen een aantal taken van artsen over en doen dit altijd onder supervisie van de 
medisch specialist. Omdat deze disciplines expert zijn binnen het eigen specialisme, 
kunnen zij voor een goede afstemming zorgen tussen de medische behandeling en 
verpleegkundige zorg voor patiënten.

Op de polikliniek Interne Geneeskunde van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn werken 
Marijke van de Ruitenbeek (VS), Marianne van de Steeg (VS), Eline Beekman (VS) 
en Kelly Dollenkamp-Eimers (PA). In deze folder leest u wat u van deze 
functionarissen kunt verwachten.

Eline Beekman Marijke van de Ruitenbeek

Marianne van de Steeg Kelly Dollenkamp-Eimers
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Welke werkzaamheden voeren zij uit?
De VS en PA op de afdeling interne geneeskunde werken op het deelgebied oncologie. 
Zij verlenen zowel verpleegkundige als medische zorg aan chirurgische, interne, 
gynaecologische, hematologische, urologische en long patiënten met een oncologische 
aandoening (kanker).

De VS en PA werken nauw samen met de medische specialisten. Bij vragen of 
onduidelijkheden overleggen zij met uw behandelend specialist. Zij combineren 
verschillende verpleegkundige handelingen met het uitvoeren van geprotocolleerde en 
gestandaardiseerde medische handelingen.

Wat kunt u van hen verwachten?
De VS en PA brengen uw klachten in kaart, doen lichamelijk onderzoek en regelen de 
onderzoeken die u nodig heeft. Daarnaast geven zij u informatie over behandelingen en 
geplande onderzoeken. Zij kunnen naast de medisch specialist degene zijn die met u de 
uitslagen bespreken. 
Ook hebben de VS en PA tijd om met u over ervaringen en belevingen tijdens de 
behandeling te spreken. Tevens houden zij overzicht waar u zich bevindt in het behandel- 
of controletraject.

Wanneer u wordt behandeld met chemotherapie, voeren zij afwisselend met de medisch 
specialist de controle uit tussen de chemotherapie kuren. Na de laatste 
chemotherapiekuur wordt u dan weer gezien door de medisch specialist. 

Komt u in aanmerking voor een gecombineerde behandeling met chemotherapie en 
bestraling? Dan blijft de VS of PA uw contactpersoon tijdens deze behandeling en wordt 
u zo nodig elke week door haar gezien. De medisch specialist blijft uiteraard betrokken 
bij uw behandeling.

Bereikbaarheid
De VS en PA hebben een eigen poliklinisch spreekuur. Dit spreekuur loopt niet altijd 
parallel met het spreekuur van uw medisch specialist. Bij problemen is er altijd overleg 
met de medisch specialist mogelijk. De afspraken bij de VS en PA worden voor u 
gemaakt, maar u kunt natuurlijk ook altijd zelf een polikliniek afspraak of telefonische 
afspraak maken, via:
• Polikliniek interne geneeskunde
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
• Tel: 055 – 581 81 63

Afzeggen van uw afspraak
Kan uw afspraak om dringende redenen niet doorgaan? Wilt u dit dan via de polikliniek 
doorgeven? Wij kunnen dan iemand anders in uw plaats helpen en maken voor u een 
nieuwe afspraak.


