Oncologische

			huisbezoeken

regelt en ontzorgt

‘Ik voel me onzeker omdat
ik niet precies weet wat de
gevolgen kunnen zijn van
mijn ziekte en de behandeling die ik krijg.’

Samen een
Als u geconfronteerd wordt met de diagnose
kanker, dan gaat u een onzekere tijd tegemoet. En u krijgt op dat moment ook erg veel
informatie over uw kanker en de behandeling
ervan.
Als u thuis komt, kan het zijn dat er zich vra-

Er kunnen veel vragen
ontstaan, tijdens en na
de behandeling.
Zoals bijvoorbeeld:
‘Hoe moet het verder met
mijn gezin, relatie, werk?’
‘Ik voel me zo moe. Blijft dit
zo?’
‘Het eten smaakt me niet
meer.’
‘Hoe blijf ik toch nog in
conditie?’

gen of problemen voordoen die eerder, bij
gesprekken in het ziekenhuis, nog niet bij u
opkwamen of nog niet aan de orde waren.
Daarom is de samenwerking tussen eerste en
tweede-lijns zorg van groot belang.
De oncologisch verpleegkundige helpt
Misschien hebt u moeite met het loslaten van
de veiligheid van het ziekenhuis of de controle
van die zorg-professionals daar? Of met het
teruggaan naar het “normale” leven thuis?
Onze oncologisch verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met
kanker zoals u. Zij is er voor u en bij u thuis, in
uw eigen vertrouwde omgeving.
Tijdens het eerste bezoek stemt zij samen met
u en uw partner/gezin af waar uw behoefte
precies ligt en zij zal samen met u een plan
van aanpak maken.

www.curaexcellent.nl

De oncologisch verpleegkundige kan u vervolgens informatie en advies geven
over uw verdere behandeling, het medicijn-gebruik en uw voeding. Zij kan u
ook op psychisch vlak verdere ondersteuning bieden. Vindt u het bijvoorbeeld
prettig om een stukje te wandelen tijdens het gesprek? Of toch liever aan tafel
met een kopje thee? Dat kan allemaal want het gaat erom dat u er zich prettig
bij voelt.
En als u nog geen persoonlijke verzorging hebt maar daar toch behoefte aan
voelt, dan kan de oncologisch verpleegkundige dat voor u organiseren. Zij kent
immers de sociale kaart van uw plaats of regio en weet zodoende ook welke
zorg-mogelijk heden er zoal nog meer zijn.
Kosten
Er zijn voor u helemaal geen kosten verbonden aan de huisbezoeken en begeleiding van de oncologisch verpleegkundige; die worden gewoon door uw
basis-zorgverzekering gedekt.
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Werkgebied
‘s-Hertogenbosch, Vught, Rosmalen en Tilburg
Contact
Uw behandelend arts, huisarts of de oncologie
verpleegkundige van het ziekenhuis kan u aanmelden
voor het oncologisch huisbezoek.
Mailadres: info@curaexcellent.nl
U kunt ook zelf begeleiding aanvragen via 073-888 5623
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