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U bent in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) onder behandeling bij de longarts. Hij of zij heeft
u verteld dat u kanker hebt 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
longarts nauw samen met de casemanager Longoncologie.

Longoncologie bespreking
Elke dinsdag vindt onze longoncologiebespreking plaats, waarin elke patiënt met longkanker - nieuw
gediagnosticeerd of met specifieke problematiek - besproken wordt. Dit team bestaat uit een longarts,
longchirurg, radioloog, radiotherapeut, patholoog, nucleair geneeskundige, neuroloog, internist en
een casemanager.
We streven ernaar dat u de uitkomst van deze bespreking op de polikliniek van de longarts verneemt,
alvorens verdere stappen gezet worden.
Het kan soms voorkomen dat dit niet lukt of dat het medisch noodzakelijk is om u eerder bij een
collega-specialist, bijvoorbeeld een longchirurg of radiotherapeut, te laten komen. Zij kennen uw
dossier.
Om uw behandeltraject zo soepel mogelijk te laten verlopen willen we u vragen om in dergelijke
situatie gehoor te geven aan een eerdere oproep bij een collega-specialist, waarbij u er van uit kan
gaan dat op het eerst volgende consult bij de longarts u bijgepraat wordt over het totale
behandelplan.
Het kan voorkomen dat uitslagen nog niet volledig bekend zijn als u komt voor het geplande bezoek
aan de longarts. In dit geval kunt u gebeld worden om de afspraak te verzetten.

Casemanager Longoncologie
De casemanagers Andrea van Velthoven, Hans Verbunt, Patricia van de Pol, Kristel de Brake en Wilma
Peeters werken op de poli longgeneeskunde. De casemanager heeft zich gespecialiseerd in de zorg
rondom patiënten met longkanker. De casemanager is voor u een vaste contactpersoon voor, tijdens
en na uw behandeling. Dus ook als er andere specialisten in uw behandeling worden betrokken, blijft
de casemanager uw vaste contactpersoon. Vragen die te maken hebben met het verloop van uw
behandeling kunt u ook stellen via het mailadres verder op in de folder.
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Wat kunt u van de casemanager verwachten?










Van de longarts ontvangt u informatie over de ziekte en mogelijke behandelingen. De
casemanager geeft aanvullende informatie en bespreekt met u eventuele onduidelijkheden en
vragen.
Indien u behandeld wordt met chemotherapie wordt de controle afwisselend door de
casemanager en longarts gedaan. Ook is de casemanager aanwezig als extra toehoorder bij de
controle van de longarts tijdens de chemobehandeling en immunobehandeling.
U kunt ook ondersteuning verwachten op psychosociaal gebied. Uw aandoening en de
behandeling ervan kunnen allerlei gevoelens en emoties te weeg brengen. De casemanager
informeert hoe het met u gaat, biedt een luisterend oor en geeft adviezen. Soms blijft het toch
moeilijk om te gaan met die gevoelens. Indien nodig kunnen wij u doorverwijzen naar een
psycholoog, maatschappelijk werker, pedagogisch hulpverlener, geestelijk verzorger of
seksuoloog voor ondersteuning. Daarnaast kan lotgenotencontact of een patiëntenvereniging
hulp bieden.
Ook informeert de casemanager u over andere hulpverleners die u eventueel ondersteuning
kunnen bieden. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut, diëtiste.
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 contact met de casemanager vindt plaats met of na uw afspraak met de longarts. Eventueel
belt zij u binnen enkele dagen na uw polikliniekbezoek om te informeren of er vragen zijn en om
eventueel een afspraak te maken.

Bereikbaarheid
24 uur per dag op telefoonnummer (013) 221 68 14.
De casemanager is aanwezig van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag.
U kunt ook mailen naar: cmlongoncologie@etz.nl
Vermeld in uw mail:
 uw vraag
 uw naam
 geboortedatum
 telefoonnummer
 behandelend specialist
U ontvangt op werkdagen binnen 48 uur een reactie terug.

Meer informatie
Onderstaande websites zijn voor u zorgvuldig geselecteerd.
Algemene informatie:
 www.stichtinglongkanker.nl
 www.longkanker.info
 www.wegwijzerkanker.nl
Over bestralen:
 www.verbeeten.nl
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Over lotgenotencontact:
 Voor regiodagen, ontmoetings- en verwendag: www.stichtinglongkanker.nl
 Longkanker informatiecentrum via forum contact met lotgenoten: www.longkankerinfo.nl
 In de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zijn 25
kankerpatiëntenorganisaties verenigd: www.nfk.nl
Uitgebreidere informatie vindt u op: www.wegwijzerkanker.nl

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek Longgeneeskunde

(013) 221 02 60

Longgeneeskunde, 43_1050 06-19

(terug naar de inhoudsopgave)
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