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.

Locatiegegevens
Locatie Utrecht
Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht
Locatie Zeist
Jagersingel 1
3707 HL Zeist

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.

Locatie Doorn
Bergweg 2
3941 RB Doorn

Wat u kunt verwachten

T 088 250 5000
www.diakonessenhuis.nl

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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Navigatie ingang en parkeren:
Acacialaan

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.
(Patiënten)organisaties
Er zijn verschillende patiëntenverenigingen op het gebied van urologische kanker. U kunt hier terecht voor
informatie en lotgenotencontact.
Stichting Zaadbalkanker
Postbus 8152
3503 RD UTRECHT
Tel: 030 291 6090
E-mail: info@zaadbalkanker.nl
www.zaadbalkanker.nl
Vereniging Leven met blaas- of nierkanker
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Tel: 030 291 6090
E-mail: info@blaasofnierkanker.nl
www.blaasofnierkanker.nl
ProstaatKankerStichting
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Telefoon (gratis) 0800 9992222
E-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
www.prostaatkankerstichting.nl
Oncokompas
Voor ondersteuning bij nazorg en revalidatie verwijzen wij u graag naar www.oncokompas.nl. Dit digitale
nazorgprogramma helpt u om de meest optimale nazorg te vinden en zo goed mogelijk te revalideren na
kanker.
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 met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken
medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de
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klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, 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. Met medische vragen over
uw behandeling kunt u bellen met de betrokken afdeling via de telefoonnummers achter in deze folder.
Opmerkingen over de tekst kunt u doorgeven aan de afdeling Communicatie via telefoonnummer 088 250
9705 of via info@diakhuis.nl.

Tot slot
Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn
Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op drie locaties in de
regio Utrecht. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om patiënten de beste zorg dichtbij te bieden.
Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een prettige omgeving staan voorop. Het
ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van patiënten en onafhankelijke instanties.
Algemene voorwaarden
Op de dienstverlening van het Diakonessenhuis zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt de
voorwaarden op www.diakonessenhuis.nl/kosten-en-vergoedingen

Telefoonnummers
Polikliniek Urologie
088 250 6327
Oncologieverpleegkundige urologie
088 250 6879
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