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Uw uroloog heeft u verteld dat u kanker hebt of ernstig 

rekening moet houden met deze mogelijkheid. Kanker is 

een ingrijpende ziekte. De tijd rondom de behandeling en de 

nazorg zal waarschijnlijk veel vragen en onzekerheden met 

zich meebrengen, zowel bij u als bij de mensen in uw directe 

omgeving.

Daarom kunt u na het gesprek met de uroloog een afspraak 

maken voor het verpleegkundig spreekuur kankerzorg Urologie. 

Het is ook mogelijk om af te spreken dat de gespecialiseerd 

verpleegkundige kankerzorg Urologie u zal bellen.

De gespecialiseerd verpleegkun-
dige kankerzorg Urologie

Wie is de gespecialiseerd 
verpleegkundige kanker-
zorg Urologie?
De gespecialiseerd verpleegkundige kan-

kerzorg werkt op de polikliniek Urologie. Zij 

werkt nauw samen met de urologen en is 

speciaal geschoold in de zorg voor en be-

geleiding van patiënten met kanker.

Wat kan de gespeciali-
seerd verpleegkundige 
kankerzorg voor u doen?
• Zij neemt nogmaals met u door wat de 

uroloog u heeft verteld. Zo nodig geeft 

zij aanvullende informatie. 

• Zij beantwoordt uw vragen.

• Zij vertelt u wat u kunt verwachten bij 

eventuele opname in het ziekenhuis.

• Zij geeft u adviezen en ondersteuning 

bij vragen over uw ziekte, de verwerking 

of de behandeling.
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Het verpleegkundig 
spreekuur kankerzorg 
Urologie
Tijdens dit spreekuur kunt u met vragen 

terecht bij de gespecialiseerd verpleegkun-

dige kankerzorg. U en uw naasten krijgen 

de gelegenheid om vragen te stellen.

U kunt telefonisch een afspraak maken via 

de poli Urologie of verpleegkundige. 

De gespecialiseerd verpleegkundige  

kankerzorg is op werkdagen telefonisch 

bereikbaar.

U ontvangt de (persoonlijke) contactgege-

vens van de gespecialiseerd verpleegkun-

dige kankerzorg.

Als u geen gehoor krijgt, kunt u de voice-

mail inspreken. U wordt dan zo snel moge-

lijk teruggebeld.

Het is ook mogelijk om te mailen.



Locaties en bezoekadressen

St. Antonius Ziekenhuis 
T 088 - 320 30 00
E patienteninformatie@antoniusziekenhuis.nl
www.antoniusziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00

Ziekenhuizen

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht 
Soestwetering 1, Utrecht 

(Leidsche Rijn)

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Koekoekslaan 1, Nieuwegein

Poliklinieken 

St. Antonius Polikliniek 
Utrecht Overvecht 
Neckardreef 6, Utrecht  

St. Antonius Polikliniek Houten
Hofspoor 2, Houten

St. Antonius Spatadercentrum  
Utrecht-De Meern  
Van Lawick van Pabstlaan 12, 

De Meern
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Urologie
088 - 320 25 00



Meer weten?

Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl

Dit is een uitgave 
van St. Antonius Ziekenhuis
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