Beste patiënt
Tussen uw eerste raadpleging, de uiteindelijke diagnose en uw
behandelplan hebt u waarschijnlijk veel vragen over uw ziekte, het
mogelijke verloop en de behandelingsmogelijkheden.
De periode van onderzoeken en behandeling brengt spanning en
onzekerheid met zich mee, zowel bij u als bij uw familie. Het kan helpen
als u weet wat er bij de verschillende onderzoeken gaat gebeuren en
hoelang het duurt voor het resultaat bekend is.
Stel gerust uw persoonlijke vragen aan uw arts, huisarts, verpleegkundige,
andere zorgverleners… U krijgt van hen de nodige informatie en
begeleiding. Ook op het verpleegkundig spreekuur kunt u met al uw
vragen terecht.
Na de uitleg over het verpleegkundig spreekuur, vindt u een overzicht van
de zorgverleners die voor uw behandelingstraject zullen instaan.
Het team verpleegkundigen
Wat is een verpleegkundig spreekuur?
Het verpleegkundig spreekuur is een afspraak bij een verpleegkundige
met specifieke kennis in zijn/haar discipline (=verpleegkundig consulent).
Deze afspraak is vrijblijvend, maar uw arts zal u toch aanmoedigen om bij
de verpleegkundig consulent langs te gaan.
Voor medische problemen kunt u niet terecht bij de verpleegkundigen,
daarvoor kunt u best contact opnemen met uw huisarts of de arts die u
behandelt.
Wat kunt u verwachten?
Wanneer u van de arts de diagnose kanker hebt gekregen, kan het zijn dat
u door de emotionele impact nog weinig hebt gehoord van wat de arts
u daarna verteld heeft. De verpleegkundig consulent kan u
nadien helpen om alles weer op een rijtje te zetten. Als u na
de diagnose geen behoefte hebt aan ondersteuning en uitleg
door de verpleegkundige, dan kan u op een later tijdstip nog
eens terugkomen. Zij/hij maakt graag tijd voor u.
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De verpleegkundig consulent geeft u, nadat u bij de arts bent geweest, ook
nog aanvullende informatie en emotionele ondersteuning.
Wanneer u door de behandeling bepaalde nevenwerkingen ondervindt,
zal deze verpleegkundige, in overleg met uw arts, met u naar oplossingen
zoeken en praktische tips aanreiken. Zij/hij werkt ook nauw samen met
de verpleegkundigen van de ziekenhuisafdelingen, de dagkliniek, de
sociaal werkers en de psychologen. De verpleegkundig consulent neemt
indien nodig contact op met uw huisarts. Zij/hij is er ook voor uw partner,
kinderen…
Waar & wanneer kan deverpleegkundig consulent u
begeleiden
•
•
•
•
•

Bij de diagnosemededeling
Na de eventuele operatie
Bij de bespreking van de behandeling
Tijdens de behandeling
Zeker bij uw eerste en in de mate van het mogelijke bij elk
controlebezoek.
• Op uw vraag
• Op vraag van arts, verpleegkundige…
Als u tijdens uw behandeling opgenomen wordt in het ziekenhuis,
kunt u een verpleegkundige van de ziekenhuisafdeling, vragen om
de verpleegkundig consulent op uw kamer te laten langskomen.
Betaling
U moet u niet inschrijven aan het onthaal van het ziekenhuis. Het
verpleegkundig spreekuur is gratis.
Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens de werkuren telefonisch
contact opnemen met de verpleegkundig consulent. Indien zij/hij u niet te
woord kan staan, kunt u een boodschap nalaten op het antwoordapparaat.
Contact
Zit u met vragen, zoekt u steun, hebben uw partner, kinderen… vragen?
Aarzel niet en neem contact op met de verpleegkundig consulent !
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.
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