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Verpleegkundig spreekuur 
Oncologie

In deze folder geeft het Maasstad Ziekenhuis u informatie over het 

spreekuur van de oncologieverpleegkundige.

Algemeen
Iedereen die te maken krijgt met kanker gaat een onzekere periode 

tegemoet en dit kan veel vragen en problemen oproepen. Bij uw 

behandelend arts kunt u terecht met vragen over uw ziekte en uw 

behandeling. Daarnaast bestaat er een verpleegkundig spreekuur 

oncologie. De oncologieverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de 

begeleiding en behandeling van mensen met kwaadaardige ziekten.

Wat kunt u op het verpleegkundig spreekuur oncologie verwachten
 − Advies en ondersteuning bij vragen over uw ziekte of 

behandeling

 − Begeleiding bij het leren omgaan met de ziekte
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 − Informatie en advies over de gevolgen van de ziekte voor uw werk of 

opleiding, uw gezin en sociale contacten

 − Gerichte informatie over en doorverwijzing naar hulpverlenende 

instanties

Afspraak maken
Indien u, uw partner of uw familie behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt 

u een afspraak maken voor het spreekuur van de oncologieverpleegkundige. 

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan de verpleegkundige of de 

secretaresse van de afdeling Oncologie en Hematologie een afspraak 

voor u maken. Als u wordt behandeld met cytostatica krijgt u geregeld 

een afspraak voor het spreekuur. Wanneer u nog extra behoefte heeft aan 

een afspraak met de oncologieverpleegkundige, kunt u altijd een afspraak 

maken voor het verpleegkundig spreekuur via onderstaand telefoonnummer.

Telefonisch spreekuur
Voor zaken die niet kunnen wachten tot het verpleegkundig spreekuur, 

bestaat er een telefonisch spreekuur:

 − Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 10.00 uur

 − Maandag t/m vrijdag: 13.00 – 14.00 uur

 − Telefoonnummer: (010) 291 23 75


