Begeleiding bij de diagnose en behandeling van
longkanker
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Begeleidingsgesprek
Screening
Informatie
Belangrijke telefoonnummers

Om u en uw naasten zo goed mogelijk te helpen gedurende uw behandeling voor longkanker bieden
wij extra ondersteuning door middel van gesprekken met de oncologie verpleegkundige en
psychosociale screening tijdens uw behandeling. In deze folder vind u meer informatie over de
gesprekken en de screening.

Begeleidingsgesprek
Op de dag van het uitslaggesprek krijgt u veel informatie van de longarts, over uw diagnose en de
behandelmogelijkheden. In korte tijd komt er veel op u af. Daarom maken wij de dag na het
uitslaggesprek een afspraak voor u bij de oncologieverpleegkundige voor een begeleidingsgesprek.
Dit begeleidingsgesprek is bedoeld om verder in gesprek te gaan over het uitslaggesprek en de
behandelmogelijkheden die zijn besproken met de longarts. U kunt thuis de informatie nog eens
overdenken en mogelijk heeft u nieuwe vragen . Deze kunt u stellen in het begeleidingsgesprek. De
overwegingen voor het maken van een goede behandelkeuze worden samen overlegd en uiteindelijk
wordt de juiste keuze voor u nogmaals besproken.
Na dit eerste begeleidingsgesprek bieden wij op belangrijke beslismomenten tijdens uw behandeling
deze begeleidingsgesprekken nogmaals aan. Zo heeft u bij elk belangrijk besluit de mogelijkheid om
uw keuze met de oncologie verpleegkundige nog eens te bespreken.

Screening
Naast het begeleidingsgesprek krijgt u tijdens uw behandeling de vraag of u een korte vragenlijst; de
lastmeter, wilt invullen. Deze vragenlijst is een snelle manier om te kijken of er problemen of
moeilijkheden zijn en waar u misschien extra steun kunt gebruiken. We vragen hierbij onder andere
naar uw thuissituatie en uw emoties. De vragenlijst wordt met u besproken, waarbij samen met u
gekeken wordt of u eventueel baat heeft bij aanvullende zorg (bijvoorbeeld vanuit Medische
Psychologie). In het begeleidingsgesprek krijgt u meer uitleg over de screening en de lastmeter.

Informatie
Heeft u vragen over het begeleidingsgesprek dan kunt u contact opnemen via het e-mail adres
psylon@etz.nl. Als u onverwacht niet bij het begeleidingsgesprek aanwezig kunt zijn, dan stellen wij
het op prijs als u dit even doorgeeft aan de balie.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde:

(013) 221 02 60

Locatie ETZ Elisabeth
Route 22
Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, Wachtruimte 4
Locatie ETZ Waalwijk
Wachtruimte 5, nummer28
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