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Longgeneeskunde 
 

Longoncologieverpleegkundige 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de gespecialiseerd 
longoncologieverpleegkundige. In deze folder kunt u lezen wat het werkterrein is van 
de longoncologie-verpleegkundige en wat zij voor u kan betekenen. 
 
Wat doet de longoncologieverpleegkundige? 
Uw behandelend specialist heeft u de belangrijkste informatie omtrent ziekte en 
behandeling gegeven. De longoncologie-verpleegkundige geeft uitgebreide 
informatie over uw aandoening en behandeling. Vragen die u heeft zal zij 
beantwoorden. De longoncologieverpleegkundige 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.  
 
De begeleiding van de longoncologieverpleegkundige 
U kunt voor onderstaande zaken terecht bij de longoncologieverpleegkundige: 

 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, pastoraal 
medewerker of psycholoog. Begeleiding en advies bij stoppen met roken. 

 Informatie verstrekking zoals foldermateriaal, lotgenotencontact en 
patiëntenvereniging. 

 Begeleiding en intakegesprek bij het krijgen van chemotherapie. 
  
Uw bezoek aan de longoncologieverpleegkundige 
Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de 
longoncologieverpleegkundige. U krijgt van de secretaresse van de longarts uw 
eerste afspraak met de longoncologieverpleegkundige. Vervolgafspraken maakt de 
longoncologieverpleegkundige met u. 
 
Meenemen naar het ziekenhuis 
Wilt u bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs meenemen? 
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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 
 (077) 320 63 88   (077) 320 63 88 ( via poli Venlo) 
   
Buiten openingstijden wordt u automatisch doorverbonden met de afdeling 
longgeneeskunde routenummer 35 laag 4. 
U kunt vragen naar een longoncologie-verpleegkundige. 
      
U kunt de longoncologie-verpleegkundige ook mailen: 
 
Jeanne Gubbels   jgubbels@viecuri.nl 
 
Maud Houben   maudhouben@viecuri.nl 
 
Chantal Lamberts   clamberts@viecuri.nl 
 
Carry Titulaer   ctitulaer@viecuri.nl 
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