Telefonisch (na) zorggesprek na de eerste
chemokuur

Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Telefonisch (na)zorggesprek na de eerste chemokuur
U heeft de eerste chemokuur gekregen op onze afdeling.
Dit is een spannende tijd voor u en uw naasten.
Wij zijn ons hiervan bewust en willen u daarom onze zorg en steun aanbieden om
deze tijd zo goed mogelijk door te komen.
Daar hoort onder andere het krijgen van goede en duidelijke informatie bij. Deze
krijgt u vòòr en tijdens de opname van artsen en verpleegkundigen.
Maar als u na de opname voor de chemokuur weer thuis bent, komen er
mogelijk nog allerlei vragen bij u op, met name als het de eerste keer is dat u een
chemokuur heeft gekregen. U heeft veel informatie gekregen en het is misschien
moeilijk dat allemaal te onthouden of te plaatsen.
De telefonische nazorg is bedoeld om die vragen alsnog te beantwoorden. De
oncologieverpleegkundige beantwoordt, voor zover mogelijk, uw vragen en geeft
u adviezen ten aanzien van mogelijke klachten, bijwerkingen van de chemokuur,
medicijngebruik en leefregels na het krijgen van chemotherapie.
Ook vraagt zij naar uw ervaringen tijdens het verblijf op de afdeling.
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Zij zal u vragen:
• Hoe het met u gaat
• Hoe het met uw evt partner, kinderen, naasten gaat
• Hoe u de opname heeft ervaren
• Of u klachten heeft van de chemotherapie
• Of het duidelijk is welke medicijnen u moet of kunt gebruiken tegen bv
misselijkheid, pijn, diarree, obstipatie etc
• Of de leef- en hygiene regels na chemotherapie duidelijk zijn
• Of u weet wat te doen bij koorts, aanhoudende misselijkheid, braken en diarree
• Of het ontslag goed geregeld was (recepten, afspraken etc)
• Of u nog andere vragen heeft
U wordt gebeld,
op:________________tijd:__________________
Duur van het gesprek: 10-15 min, evt korter of langer.
Als u verhinderd bent, kunt u contact met ons opnemen.
Afdeling Oncologie/Interne, Dijklander Ziekenhuis
Telnr. 0229-257460
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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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