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De ondersteunings- 
consulent
in het OOK Centrum Rotterdam



Het Maasstad Ziekenhuis en Stichting Optimale 

Ondersteuning bij Kanker (OOK) werken samen op 

het gebied van niet-medische ondersteuning van 

patiënten met kanker en hun naasten. In het OOK 

Centrum Rotterdam kunt u terecht voor consulten bij 

de ondersteuningsconsulent.

De ondersteuningsconsulent
Een ondersteuningsconsulent is een 

oncologieverpleegkundige die met u bespreekt 

wat het voor u betekent om te leven met kanker. In 

het gesprek kunnen allerlei onderwerpen aan bod 

komen: emoties, vermoeidheid, relaties, seksualiteit, 

werk, gezin, dagelijkse bezigheden en de gevolgen/

bijwerkingen die u ondervindt. Samen kijkt u waar 

u informatie en ondersteuning kunt vinden. De 

ondersteuningsconsulent verwijst u eventueel door 

naar een geschikte aanbieder voor ondersteunende 

zorg zoals een oncologisch fysiotherapeut, 

psycholoog, huid- en/of haarspecialisten etc. U 

bepaalt zelf welke ondersteuning het beste bij u past.



Afspraak maken
Uw zorgverlener van het Maasstad Ziekenhuis verwijst 

u naar de ondersteuningsconsulent. U kunt bij 

de balie van het OOK Centrum Rotterdam een 

afspraak inplannen. Het OOK Centrum Rotterdam 

bevindt zich bij ingang 3 op de Zorgboulevard bij 

het Maasstad Ziekenhuis. U kunt ook telefonisch 

contact opnemen via (010) 292 36 10 of mailen naar 

ondersteuningsconsulent@stichting-ook.nl.

U heeft maximaal drie gesprekken met de 

ondersteuningsconsulent. Het eerste gesprek is een 

kennismaking. Daarna bepaalt u samen of verdere 

gesprekken nodig zijn.

Samenwerking
Het Maasstad Ziekenhuis en Stichting OOK werken 

samen als het gaat om het ondersteunen van mensen 

met kanker. Het ziekenhuis richt zich voornamelijk 

op uw medische behandeling. Stichting OOK en het 

OOK Centrum Rotterdam richten zich uitsluitend op 

ondersteunende zorg.
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Vergoeding
Stichting OOK werkt samen met Care for cancer 

(www.careforcancer.nl), waardoor de consulten 

van de ondersteuningsconsulenten uit de 

basisverzekering worden vergoed. De consulten 

worden gedeclareerd door Care for cancer bij uw 

zorgverzekeraar. Het eigen risico is van toepassing.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact op met uw casemanager van 

het Maasstad Ziekenhuis of de ondersteunings-

consulent van Stichting OOK, via (010) 292 36 10, 

ondersteuningsconsulent@stichting-ook.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 
3079 DZ Rotterdam 

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