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U bent in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) onder behandeling bij de gynaecologische
oncoloog. Hij/zij heeft u verteld dat u kanker heeft of rekening moet houden met deze mogelijkheid.
Kanker is een ingrijpende ziekte. De tijd rondom uw behandeling en de nazorg brengt waarschijnlijk
veel vragen en onzekerheden met zich mee. Zowel bij u als bij de mensen in uw directe omgeving.
Daarom werkt de gynaecologische oncoloog nauw samen met de regieverpleegkundige
gynaecologische oncologie.

Wie zijn de regieverpleegkundigen gynaecologische oncologie?
De regieverpleegkundigen Nicole van Leijsen en Coretta van Gils hebben zich
gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten met
gynaecologische kanker. Zij werken op de polikliniek
Gynaecologie op locatie ETZ Elisabeth en locatie ETZ
TweeSteden. De regieverpleegkundigen zijn voor u de
vaste aanspreekpersonen voor, tijdens en na uw
behandeling. Dus ook als er andere specialisten in uw
behandeling worden betrokken, blijven de
regieverpleegkundigen uw vaste aanspreekpersonen.
Coretta van Gils

Nicole van Leijsen

Wat kunt u van de regieverpleegkundige verwachten?
Van de gynaecologische oncoloog ontvangt u informatie over de ziekte en mogelijke behandelingen.
De regieverpleegkundige geeft aanvullende informatie en bespreekt met u eventuele
onduidelijkheden en vragen. De regieverpleegkundige vertelt wat u te wachten staat in het verdere
onderzoek- en behandeltraject.
U kunt ook ondersteuning verwachten op psychosociaal gebied. Uw aandoening en de behandeling
ervan kunnen allerlei gevoelens en emoties met zich meebrengen. De regieverpleegkundige
informeert hoe het met u gaat, biedt een luisterend oor en geeft adviezen.
Soms blijft het toch moeilijk met die gevoelens om te gaan. Indien nodig verwijzen wij u door naar een
psycholoog, maatschappelijk werker, pedagogisch hulpverlener, geestelijk verzorger of seksuoloog
voor ondersteuning. Daarnaast kan lotgenotencontact of een patiëntenvereniging hulp bieden.
Ook informeert de regieverpleegkundige u over andere hulpverleners in het ETZ die u eventueel
ondersteuning kunnen bieden. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut, diëtiste.
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Uiteraard kunt u al uw vragen stellen. Schrijf deze op, zodat u niet vergeet ze te stellen! Als u naar het
spreekuur komt, neem dan iemand mee. Twee personen horen meer dan één.
Het eerste gesprek met de regieverpleegkundige vindt plaats, direct na uw afspraak met de
gynaecologische oncoloog of zij belt u zo snel mogelijk na uw polikliniekbezoek. Zij informeert of er
vragen zijn en maakt eventueel een afspraak met u.

Bereikbaarheid
De regieverpleegkundige is afwisselend bereikbaar op maandag dinsdag en/of woensdag en elke
donderdagochtend. Gemiddeld is er drie dagen per week een regieverpleegkundige aanwezig. Dit
wisselt tussen de locatie ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.
Voor het maken van een afspraak of vragen kunt u dagelijks tussen 08.30 en 16.30 contact opnemen
met het secretariaat Gynaecologie:
 Bij controle/behandeling ETZ Elisabeth: (013) 221 21 46
 Bij controle/behandeling ETZ TweeSteden: (013) 221 56 72
U kunt ook mailen naar: regieverpleegkundigegyn@etz.nl
Vermeld in uw mail:
 uw vraag;
 uw naam;
 geboortedatum;
 telefoonnummer;
 behandelend specialist.
Omdat de mail niet dagelijks wordt gelezen, verzoeken wij bij zaken die niet kunnen wachten te bellen
in plaats van te mailen.

Meer informatie
Onderstaande websites zijn voor u zorgvuldig geselecteerd.
Algemene informatie:
 www.kwfkankerbestrijding.nl
 www.wegwijzerkanker.nl
 www.nvog.nl (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
Over bestralen:
 www.verbeeten.nl
Lotgenotencontact:
 www.olijf.nl
Uitgebreidere informatie vindt u op: www.wegwijzerkanker.nl
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Gynaecologie:

(013) 221 01 10

Locatie ETZ Elisabeth
Route 15
Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, Wachtruimte 2
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