Patiënteninformatie
De gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen
Kanker is een ingrijpende ziekte die veel vragen en angsten bij u en uw naasten kan oproepen.
Om u en uw naasten hierin te begeleiden en te ondersteunen, zijn er in ‘t Lange Land
Ziekenhuis oncologieverpleegkundigen. Het zijn verpleegkundig-consulenten en fungeren als
een vast aanspreekpunt.
Wie zijn de oncologieverpleegkundigen?
Op de polikliniek werken vier oncologieverpleegkundigen die samen een team vormen:
Thea Simon, Cindy Roeleven, Cecile van Ettinger en Cindy Esser.
Wat kan de oncologieverpleegkundige voor u betekenen?
Tijdens uw bezoeken bij uw behandelend arts, krijgt u veel informatie over uw ziekte.
Voor veel mensen is het plezierig en zinvol deze informatie na een bezoek aan de specialist,
nogmaals met iemand door te kunnen nemen. De ervaring is dat thuis nog allerlei vragen
opkomen of problemen kunnen ontstaan die te maken hebben met uw ziekte.
Daarom heeft de oncologieverpleegkundige een verpleegkundig inloopspreekuur en een
telefonisch spreekuur. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een
persoonlijk gesprek. Alle onderwerpen die met uw ziekte of uw behandeling te maken hebben,
zijn bespreekbaar. Hierbij kunt u denken aan praktische informatie over uw ziekte en de
behandeling die u of uw partner als gevolg van uw ziekte ervaren, zoals angst, onzekerheid of
vermoeidheid.
Bereikbaarheid
Het verpleegkundig inloopspreekuur (zonder afspraak):
Elke maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 10.30 uur.
De kamer van de oncologieverpleegkundigen bevindt zich op rout 40-42.
Het telefonisch spreekuur:
Dagelijks kunt u van 10.30 tot 11.30 uur telefonisch terecht met allerlei vragen die u heeft of om
een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek op een ander tijdstip.
Naast de hierboven beschreven spreekuren kunt u, voor dringende zaken ook altijd bellen via
telefoonnummer: 079 – 346.26.89.
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw
behandeling, laat dit ons dan weten.
Het patiëntenservicebureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 -15.00 uur en
bevindt zich op de begane grond naast de inschrijf-/registratiebalie.
Ook is het patiëntenservicebureau telefonisch te bereiken op telefoonnummer:
079 – 346.26.24. Tevens is het mogelijk de medewerkers per e-mail te benaderen via
emailadres:patiëntenservicebureau@llz.nl
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