
Verpleegkundig consulent
oncologische urologie

Urologie



Als u van de uroloog te horen krijgt dat u kanker hebt, komt er veel op u en 
de mensen in uw omgeving af. Het is dan prettig om een vast aanspreekpunt 
te hebben. Daarvoor kunt u terecht bij de verpleegkundig consulent 
oncologische urologie. Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd is 
in de zorg voor mensen die een behandeling krijgen voor kanker. Met de 
verpleegkundige kunt u alles bespreken wat met uw ziekte of behandeling te 
maken heeft.
Ook uw naasten kunnen bij vragen en voor advies bij de verpleegkundige 
terecht. Uw persoonlijke en medische informatie wordt alleen met uw 
naasten gedeeld als u daarvoor toestemming geeft.  

De verpleegkundig consulenten oncologische urologie zijn:
Inge Adema 
Inge Spoelstra

Wat kan de verpleegkundig consulent oncologische urologie 
voor u betekenen?
De verpleegkundig consulent ondersteunt u na de diagnose en tijdens en na 
de behandeling, bijvoorbeeld door:
• De informatie die u van uw arts hebt gekregen, te verduidelijken en   
 aan te vullen. 
• Informatie te geven over:

• De gevolgen van de behandeling en hoe hiermee om te gaan.
• Eventuele thuiszorg.
• Patiëntenverenigingen en hun activiteiten.

• Een luisterend oor te zijn.

Samenwerking met andere zorgverleners
De verpleegkundig consulent werkt samen met uw behandelend arts en 
eventuele andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.
Dit kunnen bijvoorbeeld een diëtist, maatschappelijk werkende of 
fysiotherapeut zijn.   



Afspraak met de verpleegkundig consulent oncologische 
urologie
Op de polikliniek Urologie wordt voor u een afspraak gemaakt met de 
verpleegkundig consulent. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Spreekuur
Meld u voor de afspraak aan bij de aanmeldzuil in de hal van het ziekenhuis, 
met uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U krijgt een 
ticket waarop uw afspraak staat en welk routenummer u moet volgen.

Telefonisch contact
Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een telefonisch consult. 
De verpleegkundige belt u dan terug.
Bij spoedgevallen of problemen die niet kunnen wachten, wordt u direct 
geholpen.    

Contact
De verpleegkundig consulent oncologische urologie is te bereiken via de 
polikliniek Urologie van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:00 uur. 
T: 0515 - 48 84 00.
                                                            
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Dokterswacht.



Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl
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