
Verpleegkundig spreekuur oncologie/

urologie

Inleiding
De uroloog heeft u verteld dat u (mogelijk) kanker heeft. De diagnose kanker, of

de mogelijkheid dat daar sprake van is, roept bij de meeste mensen veel vragen

en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen over de ziekte, de onderzoeken

en de behandeling die uw arts adviseert. Om u zo goed mogelijk te informeren en

te begeleiden heeft de arts u verwezen naar het spreekuur van de

oncologieverpleegkundige urologie.

De oncologieverpleegkundige urologie
De oncologieverpleegkundige urologie is gespecialiseerd in de zorg voor en

begeleiding van patiënten met urologische kanker. Zij zal u uitgebreid

informeren over onderzoek, behandeling en nazorg en begeleidt u tijdens uw

ziekteproces. Zij werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals de urologen,

de continentieverpleegkundige, de stomaverpleegkundige, de psycholoog en de

seksuoloog.

Wat u kunt verwachten
Tijdens het spreekuur hebt u een uitgebreid gesprek met de verpleegkundige. Zij

neemt met u door wat de uroloog u heeft verteld en informeert u over

onderzoek, behandeling en eventuele opname in het ziekenhuis. U kunt bij haar

terecht met alle vragen rond uw ziekte zoals:  

- onderzoek en behandeling;

- de gevolgen van de ziekte voor uw dagelijks leven (werk, gezin, sport);  

- angst en onzekerheid;    

- pijn en vermoeidheid; 

- incontinentie;  

- seksualiteit.
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Locatiegegevens

Locatie Utrecht

Bosboomstraat 1

3582 KE Utrecht

Locatie Zeist

Prof. Lorentzlaan 76

3707 HL Zeist

Locatie Doorn

Bergweg 2

3941 RB Doorn

T 088 250 5000

www.diakonessenhuis.nl

http://www.diakonessenhuis.nl


Uw bezoeken aan het spreekuur
Uw eerste gesprek met de oncologieverpleegkundige heeft u binnen zeven dagen na de diagnose. Hierna

bezoekt u haar zo vaak als nodig, maar zeker iedere drie maanden. U kunt voor het maken van een afspraak

contact op-nemen met de oncologieverpleegkundige of met de polikliniek urologie.

Meer informatie
Vragen

Met vragen over het verpleegkundig spreekuur kunt u terecht bij de oncologieverpleegkundige of bij de

polikliniek Urologie.

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden

bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht of ongenoegen met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de

direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u liever een neutraal persoon inschakelt, kunt u

terecht bij de klachtenfunctionaris via telefoonnummer 088 250 6143 (Utrecht), 088 250 9313 (Zeist/ Doorn),

via e-mail klachten@diakhuis.nl of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Ontbreekt er informatie of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen

doorgeven aan de afdeling Communicatie via telefoonnummer 088 250 6382 of e-mail

patienteninfo@diakhuis.nl.

Tot slot
Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn

Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en het oudste

Diakonessenhuis van Nederland. Onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de beste zorg dichtbij te

leveren. Dat wil zeggen dat kwalitatief hoogwaardige medische en verpleegkundige zorg en zorgzaamheid

voorop staan. Op alle drie de locaties houden artsen van vrijwel alle specialismen spreekuur. Locatie Utrecht,

hét stadsziekenhuis, huisvest één van de meest uitgebreide bevallingscentra van Nederland en bouwt aan

een geavanceerd spoedzorgcentrum. Locatie Zeist is een vitaal streekziekenhuis. Het Diakonessenhuis biedt

hier onder andere gespecialiseerde zorg voor ouderen en chronisch zieken. Ook zijn er diverse specialistische

behandelcentra zoals het Liesbreukcentrum, het Hand- en polscentrum, het Centrum voor slaap- en

snurkproblematiek en het Spatadercentrum. In Doorn staat een goed toegankelijke buitenpolikliniek om ook

in de Utrechtse Heuvelrugregio ‘de beste zorg dichtbij’ te leveren.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van het Diakonessenhuis zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt de

voorwaarden op www.diakonessenhuis.nl in de rubriek 'Naar het ziekenhuis'.

Telefoonnummers
Polikliniek Urologie

088 250 6327
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Oncologieverpleegkundige urologie

088 250 6879
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