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Verpleegkundig specialist coloncare 
 

Inleiding 

Deze informatie is voor patiënten bij wie de (mogelijke) diagnose dikke darm kanker is gesteld. 

Er wordt uitgelegd wat een verpleegkundig specialist coloncare voor u kan betekenen.  

 

De diagnose kanker 

Wanneer de arts u meedeelt dat de diagnose kanker is gesteld, kan dit bericht veel vragen en 

onzekerheden oproepen. Afhankelijk van de vorm en het stadium van de kanker kunnen 

meerdere onderzoeken en een intensieve behandeling volgen.  

Om u en uw naasten hierbij te ondersteunen is er in het ziekenhuis een verpleegkundig 

specialist coloncare werkzaam: Irene de Groot. 

 

Wat is een verpleegkundig specialist coloncare 

Zij is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met dikke 

darm kanker. U kunt met verschillende afdelingen en hulpverleners te maken krijgen tijdens het 

hele zorgtraject. Zij houdt samen met u overzicht vanaf het begin tot het eind.  

Uw arts zorgt voor het eerste contact. 

 

Waarom een verpleegkundig specialist coloncare 

Zij begeleidt u gedurende de gehele periode dat u onder behandeling bent. De begeleiding 

bestaat onder andere uit het volgende: 

 Bespreken van het behandeltraject dat u gaat volgen. 

 Psychosociale en emotionele problematiek bespreken. 

 Meedenken over de problemen in uw thuissituatie en het samen zoeken naar oplossingen. 

 Advies en informatie over de gevolgen van uw ziekte en het verloop hiervan. 

 Telefonische bereikbaarheid bij vragen, zorgen en onduidelijkheden. 

Zij is het eerste aanspreekpunt voor u, uw naasten en andere hulpverleners. 

 

Eerste contact 

Uw specialist zal contact opnemen met  de verpleegkundig specialist coloncare.  

Zij maakt met u een afspraak voor een gesprek. 

 

Hoe verder 

Tijdens het gesprek wordt er gekeken of de informatie die u hebt ontvangen van uw specialist 

duidelijk is. Uw wensen en behoeften worden besproken. Voor het signaleren van de 

psychosociale zorgbehoefte wordt een lastmeter afgenomen. Gedurende het hele zorgtraject 



onderhoudt u contact met de verpleegkundig specialist en houdt zij overzicht over de 

vervolgstappen. 

 

Aanwezigheid/bereikbaarheid 

Irene de Groot, verpleegkundig specialist coloncare is aanwezig op maandag t/m donderdag van 

8.30 tot 17.00 uur via: (06) 22 11 89 33. In dringende gevallen of bij vragen kunt u op vrijdag een 

beroep doen op een van de oncologieverpleegkundigen via telefoonnummer (079) 346 26 26 

toestel 2689. 
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