Continuïteitshuisbezoek bij
kanker

Patiëntenvoorlichting
Continuïteitshuisbezoek, voor wie?
Het continuiteitshuisbezoek is een huisbezoek van een gespecialiseerd
oncologieverpleegkundige. Dit bezoek is bedoeld voor mensen met kanker.
Kanker is een ziekte die bij mensen in alle leeftijdsfasen kan optreden. Het horen
van de diagnose kanker is voor veel mensen een schok.
De ziekte kanker, de gevolgen van de behandeling en in sommige gevallen het
naderende levenseinde kunnen bij u en de mensen in uw omgeving vragen en
emoties oproepen.
Veel mensen hebben het gevoel dat ze na de behandeling in een gat vallen. Thuis
gaat het gewone leven door of is juist niet meer zoals vroeger.
Er kunnen vragen bij u opkomen, die in het ziekenhuis (nog) niet aan de orde
waren. Voor ondersteuning en advies biedt de thuiszorg nazorg in de vorm van een
continuïteitsbezoek.

U en uw naasten kunnen behoefte hebben aan:
• Informatie over het ziekteverloop
• Informatie over bijwerkingen ten gevolge van de behandeling en hoe deze zo
beperkt mogelijk te houden
• Informatie over kwaliteit van leven
• Steun bij verwerking
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De oncologieverpleegkundige kan u helpen:
De gespecialiseerd oncologieverpleegkundige kan u informeren, adviseren en
ondersteunen in het omgaan met de gevolgen van ziekte en behandeling. Zij kan
u thuis bezoeken en samen met u in kaart brengen wat uw (eventuele) vragen of
problemen zijn en met u bespreken hoe u deze het beste kunt aanpakken.
Waar kunt u vragen over hebben?
“Ik heb net de diagnose gekregen en mijn wereld staat op zijn kop”.
“Ik voel mij onzeker, wat gaat er allemaal gebeuren?”
“Ik zie heel erg op tegen de behandelingen.”
“Ik ben zo moe. Het lukt mij niet om boodschappen te doen of het huis schoon te
maken.”
“Welke zorg en ondersteuningsmogelijkheden zijn er in mijn omgeving waar ik
gebruik van kan maken?”
“Gebruik ik wel de juiste pijnstillers? Ik heb nog steeds zoveel pijn.”
“De arts heeft van alles uitgelegd , maar hoe zit het precies in elkaar?”
“Ik wil mij goed voorbereiden op het gesprek met mijn arts, hoe kan ik dit
aanpakken?”
“Wat vind ik belangrijk of wat is belangrijk voor mij?”
“Het eten smaakt mij niet. Val ik niet teveel af?
“Ik voel me alleen, ook al zijn er genoeg mensen die om me geven.”
“Waar vind ik betrouwbare informatie op internet?”
“Hoe voorkom ik dat het te zwaar wordt voor mijn partner of voor mijn gezin?”
De oncologieverpleegkundige kan één of meerdere huisbezoeken brengen.
Samen bepaalt u de frequentie van de bezoeken.
Het is bekend dat vragen en problemen van mensen met kanker veranderen tijdens
het verloop van de ziekte of genezing.
De kosten van het huisbezoek worden door uw ziektekostenverzekering vergoed
vanuit de basisverzekering.
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Bereikbaarheid:
De verpleegkundige van het Dijklander Ziekenhuis kan de aanvraag voor
ondersteuning van de oncologieverpleegkundige voor u regelen.
Binnen een week na de aanmelding wordt er contact opgenomen om een afspraak
met u te maken.
Wilt uzelf contact opnemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:
West Friesland en de Wieringermeer: Omring via 0229 709012, of via
tztoncologie@omring.nl www.omring.nl
Zaanstreek/ Waterland: bel 0900-9897, stuur een e-mail naar
oncologieverpleegkundigenzw@evean.nl of kijk op www.evean.nl
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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