Bezoek oncologieverpleegkundige thuis
Thuis kunnen er vragen bij u opkomen die in het ziekenhuis nog niet aan
de orde zijn geweest. Daarom biedt de verpleegkundige van de polikliniek
of van de afdeling bij uw ontslag een huisbezoek aan door de oncologiewijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie. Deze bezoeken heten
ook wel ‘continuïteitsbezoek thuis’. Wilt u graag thuis zo’n bezoek, dan
vraagt de verpleegkundige dit voor u aan. De oncologiewijkverpleegkundige neemt dan binnen 3 á 4 dagen na ontslag contact met u op om dit
huisbezoek in te plannen.

Waarom dit bezoek?
Eenmaal thuis kunnen er allerlei vragen komen. Of u ziet thuis pas de gevolgen
van de ziekte en/of behandeling duidelijker. Het dagelijks leven moet weer
opnieuw vorm krijgen. Het bezoek biedt u en uw naaste de ruimte om te kunnen
praten over:
• de ingreep
• de ziekte
•	de impact op uw dagelijks leven
De oncologiewijkverpleegkundige onderzoekt samen met u welke vragen of
problemen er zijn en hoe u deze het beste kunt aanpakken. Zij kan u adviseren,
informeren en ondersteunen en continuïteit bieden in uw verpleegkundige zorg.
Op deze manier kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en opgevangen
die met uw ziekte en de operatie te maken hebben.

Wat kunt u bespreken?
Voorbeelden van onderwerpen die u kunt bespreken zijn:
•	problemen die te maken hebben met de operatie. U kunt dan denken aan
pijn en pijnmedicatie, wondverzorging, voeding, stoelgang, bewegen en
herstel, verwerking en de emoties bij u en uw naasten
•	vragen en zorgen die te maken hebben met het hebben van kanker en de
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eventuele nabehandeling
•	het gebruik van hulpmiddelen, wat zijn dan de mogelijkheden

Indien nodig kunt u of de oncologieverpleegkundige van de thuiszorg altijd
contact met het ziekenhuis opnemen.

Geen kosten
Aan dit huisbezoek zijn geen kosten verbonden.

Wilt u later het gesprek?
Mocht u in eerste instantie geen behoefte hebben aan een bezoek maar in een
later stadium wel, dan kunt u ook zelf contact opnemen met de Thuiszorgorganisatie en vragen om een oncologie-wijkverpleegkundige. Er zijn 2 thuiszorgorganisaties on uw regio die deze continuïteitsbezoeken aanbieden:
•	Evean thuiszorg, telefoon 0900 - 9897
•	Omring thuiszorg: 088 - 206 8910

