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Longgeneeskunde 
 

Casemanager longoncologie 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding  
 
U bent verwezen naar de longarts voor onderzoek van een afwijking op een foto of 
scan. Vanaf dit moment kunt u met vragen terecht bij de casemanager 
longoncologie. Dit is een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige, een vast 
aanspreek punt gedurende het hele traject.  
 

Het is raadzaam bij ieder bezoek aan de poli niet alleen te komen. Wij stellen het op 
prijs dat uw partner, een familielid of ander vertrouwd persoon met u meekomt. De 
fase waarin onderzoeken plaatsvinden en u moet wachten op uitslagen gaat gepaard 
met onzekerheden en spanning. Tijdens de gesprekken bij de arts, waarin de 
uitslagen van de onderzoeken en het behandelplan worden besproken, wordt u 
ondersteund en begeleid door de oncologieverpleegkundige.  
 
Wat doet de oncologieverpleegkundige?  
Uw behandelend specialist heeft u de belangrijkste informatie omtrent de 
onderzoeken, mogelijke ziekte en behandeling gegeven. De 
oncologieverpleegkundige geeft uitgebreide informatie over de onderzoeken, uw 
aandoening en behandeling. Vragen die u heeft zal zij beantwoorden. De 
oncologieverpleegkundige bespreekt samen met u de meest uiteenlopende zaken 
rondom longkanker. Zij zal u zoveel mogelijk ondersteuning bieden bij het verwerken 
en omgaan met de diagnose longkanker.  
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De begeleiding van de oncologieverpleegkundige  
U kunt voor onderstaande zaken terecht bij de oncologieverpleegkundige:  

 Bij vragen over de onderzoeken.  

 Indien u een afspraak niet kunt nakomen of wilt verplaatsen.  

 Indien er behoefte is aan een uitgebreidere toelichting na het artsenbezoek voor 
uzelf of eventueel uw naasten.  

 Als het nodig is om de onderzoeken af te stemmen met andere zorgverleners in 
of buiten het ziekenhuis.  

 Als u tijdens de wachttijd tussen de onderzoeken iemand nodig heeft die naar u 
luistert en u helpt met uw gevoelens en zorgen.  

 Voor begeleiding tijdens het uitslaggesprek en het nabespreken van de 
diagnose.  

 Om eventueel voorgestelde behandelopties te bespreken na de diagnose. .  

 Uitleg over de behandeling;  

 Begeleiding en steun in het ziekteproces en de behandeling zeker als hier 
verandering in optreedt.  

 Advies en informatie over andere disciplines zoals fysiotherapie, diëtiste, 
spiritueel medewerker of psycholoog. 

 Informatie verstrekking zoals foldermateriaal, lotgenotencontact en 
patiëntenvereniging.  

 
Meenemen naar het ziekenhuis  
Wilt u bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs meenemen?  
 

Vragen  
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met een van 
de oncologieverpleegkundigen.  
 

Locatie Venlo Locatie Venray 

routenummer 61 routenummer 19/41 

                         (077) 320 63 88   
 

Buiten openingstijden wordt u automatisch doorverbonden met de afdeling 
longgeneeskunde routenummer 37 laag 5.  
U kunt vragen naar een oncologieverpleegkundige.  
 
U kunt de oncologieverpleegkundige ook mailen met vragen die géén spoed zijn:  

 herhaal recepten (naam, aantal mg en gebruik); 

 doorgeven van de operatie datum; 

 doorgeven van de datum eerste afspraak bestraling; 

 als u een afspraak niet kunt nakomen of wilt verplaatsen. 
 

 longoncopoli@viecuri.nl 
 
Jeanne Gubbels       

Marieke Keursten       
Chantal Lamberts     
Carry Titulaer      
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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