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Nazorg

door de
gespecialiseerd
wijkverpleegkundige

Door middel van deze folder wil het Maasstad
Ziekenhuis u informeren over de nazorg door de
gespecialiseerd wijkverpleegkundige. De folder is
specifiek gericht op mensen die oncologische zorg
(hebben) ontvangen.
Kanker is een ziekte die in veel verschillende vormen
voorkomt, elk met eigen behandelmogelijkheden en
vooruitzichten. De behandeling is vaak intensief en
vindt vooral in het ziekenhuis plaats.
Binnen het Maasstad Ziekenhuis heeft u een
verpleegkundig begeleider, die u tijdens het gehele
zorgtraject begeleidt. Deze verpleegkundige is de
contactpersoon, waarbij u met al uw vragen met
betrekking tot uw behandeling terecht kunt.
Thuis gaat het gewone leven weer zijn gang of is
het juist niet meer zoals vroeger. Er kunnen vragen
bij u opkomen, die in het ziekenhuis niet te voorzien
waren. Voor ondersteuning en advies kunt u daarom
een gesprek krijgen met een gespecialiseerd
wijkverpleegkundige. De zorg van de gespecialiseerd
wijkverpleegkundige sluit aan op de zorg in het
ziekenhuis.
De wijkverpleegkundige probeert samen met u thuis
een antwoord te vinden op de vragen en behoeften
die u heeft. Bijvoorbeeld:
−− Wat betekent het ziek zijn in uw thuissituatie?
−− Wat zijn de mogelijkheden voor extra zorg en
ondersteuning of hulpmiddelen?
−− Hoe zit het met de wettelijke eigen bijdrage?

Hoe maakt u een afspraak?
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u dit
aangeven aan uw oncologieverpleegkundige op de
verpleegafdeling of op de polikliniek.
Hebt u in het ziekenhuis nog geen belangstelling
voor een bezoek van de gespecialiseerd
wijkverpleegkundige, maar wilt u een maal thuis
toch een gesprek aanvragen, dan kunt u rechtstreeks
contact opnemen met een van onderstaande
thuiszorgorganisaties. De wijkverpleegkundige neemt
dan contact met u op om een afspraak te maken voor
een gesprek bij u thuis.
Thuiszorgorganisaties
Voor de regio Rotterdam, Hoogvliet en Pernis
Buurtzorg Nederland
T (0900) 690 69 06
www.buurtzorgnederland.com
Laurens Zorg aan Huis
T (010) 33 20 200
www.laurens.nl
Voor de regio Ridderkerk, Dordrecht, Albrandswaard
en Barendrecht
Aafje Thuiszorg
T (078) 620 16 24
www.aafje.nl
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Agathos Thuiszorg
T (010) 264 07 77
www.agathos-thuiszorg.nl
Internos
T (078) 750 78 20
www.internosthuiszorg.nl
Voor de regio Hoekse Waard en Voorne Putten
Careyn
T (088) 123 99 88
www.careyn.nl
Buurtzorg Nederland
T (0900) 690 69 06
www.buurtzorgnederland.nl
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21

T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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