Urologie

Verpleegkundig spreekuur Urologie
Continentie en oncologie
Inleiding
Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar het verpleegkundig spreekuur
urologie. De verpleegkundige geeft steun in de vorm van informatie, instructie,
begeleiding, advies en praktische tips met betrekking tot urologische aandoeningen.
Tijdens dit spreekuur kunt u te maken krijgen met:
 continentieverpleegkundige
 oncologieverpleegkundige
Hier vindt u informatie over wat de verpleegkundigen voor u kunnen betekenen en
waarmee ze u kunnen helpen.

De continentieverpleegkundige
U komt bij de continentieverpleegkundige:
 na verwijzing door de huisarts in verband met incontinentieklachten
 voor incontinentieklachten van urine en/of faeces
 voor informatie over gebruik en bestellen incontinentiemateriaal
 voor aanleren zelf-katheteriseren bij blaasretentie
 voor aanleren zelf-katheteriseren bij vernauwing in de blaasbuis
 voor informatie over gebruik en bestellen katheters
 voor katheterwisseling
 voor informatie en aanleren van zelf-katheterisatie bij blaasspoelingen
 voor aanleren gebruik hulpmiddelen bij erectiestoornissen
 voor begeleiding bij een urostoma door de stomaverpleegkundige
 voor het wisselen en reinigen van het pessarium
 voor het aanleren van darmspoelen
 voor het verzorgen van nefro-katheters
De continentieverpleegkundige geeft steun in de vorm van informatie, instructie,
begeleiding, advies en praktische tips.
Dit kan leiden tot het beter leren omgaan met de aandoening in het dagelijks leven.
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Onze continentieverpleegkundigen
Marjo de Bruin
Heidy de Groot
Jozien Joosten
Marianne Konings
Wilma Spreuwenberg
Inge Hendriks
Onze stomaverpleegkundige
Marianne Konings
Jozien Joosten

De oncologieverpleegkundige
U komt bij de oncologieverpleegkundige voor:
 voor PSA*-controle zonder dat er sprake is van prostaatkanker
 voor advies en uitleg over prostaatkanker en eventuele behandelingen
 voor nazorg na de behandeling van prostaatkanker
 voor PSA*-controle na behandeling van prostaatkanker.
 na verwijzing door de huisarts bij een verhoogd PSA*.
 bij vragen over blaaskanker en nierkanker.
*

PSA: Prostaat Specifiek Antigen: een eiwit in het bloed dat een aanwijzing kan zijn bij
verdenking van prostaatkanker
De diagnose kanker
Kanker is een ingrijpende ziekte.
De tijd rondom de behandeling en de nazorg zal waarschijnlijk veel vragen en
onzekerheden met zich meebrengen, zowel bij u als bij de mensen in uw directe
omgeving. Daarom wordt na het gesprek met de uroloog een afspraak gemaakt bij
de oncologieverpleegkundige. Het is raadzaam uw partner of een andere naaste
mee te nemen naar deze afspraak.
Wat kan de oncologieverpleegkundige voor u doen?
 Zij neemt met u door wat de uroloog u heeft verteld en zo nodig geeft zij
aanvullende informatie.
 Zij beantwoordt uw eventuele vragen.
 Zij kan u adviezen en ondersteuning geven bij vragen over uw ziekte, de
verwerking en/of de behandeling.
 Zij vertelt u wat u kunt verwachten bij een (eventuele) opname in het ziekenhuis.
 Tijdens de opname kunt u aangeven dat u de oncologieverpleegkundige van de
urologie wilt spreken.
 Na ontslag kunt u, als u dat prettig vindt, nog een afspraak maken bij de
oncologieverpleegkundige van de urologie.
 Zij zorgt samen met de uroloog voor de controle nadat u de diagnose kanker heeft
gekregen.
 Zij geeft advies over wondzorg, incontinentie en andere zorgvragen.
Onze oncologieverpleegkundigen
Marjo de Bruin
Wilma Spreuwenberg
Marianne Konings
Daniëlle van de Riet
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Een afspraak maken
U kunt een afspraak maken met de continentieverpleegkundige of de
oncologieverpleegkundige via het Afsprakenbureau:  0900-8186.
Bereikbaarheid
U kunt zowel de continentieverpleegkundigen als de oncologieverpleegkundigen
telefonisch bereiken via de polikliniek Urologie.

U wordt verwacht
..........…………….…...dag..........…………...................
om......................….....................uur




Locatie Venlo


Continentiepoli routenummer 68



Oncologiepoli routenummer 68
Locatie Venray
Polikliniek Urologie routenummer 44

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek Urologie
Locatie Venlo

Routenummer 68

(077) 320 68 33

Locatie Venray

Routenummer 44

(077) 320 68 33

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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