Verpleegkundig spreekuur GIO
(Gastro Intestinale Oncologie)
U bent door uw behandelend specialist doorverwezen naar het verpleegkundig
spreekuur GIO. GIO staat voor Gastro Intestinale Oncologie, een soort kanker van het
spijsverteringskanaal. In deze folder vindt u meer informatie over dit spreekuur, voor
wie het is bestemd en met welke vragen of problemen u er terecht kunt.

Afspraak
Op dag: ____________________________________Tijd: __________________
wordt u verwacht op het verpleegkundig spreekuur GIO op locatie

Voor wie is het spreekuur bedoeld?
Het verpleegkundig spreekuur GIO is bestemd voor patiënten en hun naasten die te
maken krijgen met kanker van het spijsverteringskanaal. Tijdens de endoscopie is er een
afwijking in het spijsverteringskanaal gezien. De specialist die de scopie heeft gedaan of
uw behandelend specialist heeft met u het resultaat besproken. Met grote
waarschijnlijkheid of met zekerheid heeft u een (kwaadaardige) tumor in het
spijsverteringskanaal.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Bij wie komt u op het spreekuur?
Het spreekuur wordt gehouden door gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zijn
deskundig op het gebied van de zorg en behandeling van mensen met kanker. Ook als
de diagnose kanker (nog) niet met 100% zekerheid is gesteld, wordt u naar dit
spreekuur verwezen. Doordat u geconfronteerd wordt met een onzekere situatie kunt u
veel vragen hebben. Bovendien is de aard van de afwijking dusdanig dat een
behandeling ook noodzakelijk is als er geen sprake is van kanker.

Waarvoor kunt u op het spreekuur terecht?
U kunt het spreekuur bezoeken voor allerlei vragen of problemen die met uw ziekte, de
behandeling en/of de gevolgen daarvan te maken hebben.
De verpleegkundige kan bijvoorbeeld:
 voorlichting geven over uw ziekte.
 uitleg geven over onderzoeken en behandelmethoden.
 de informatie die u van uw specialist hebt ontvangen indien nodig
verduidelijken en aanvullen.
 ondersteuning en begeleiding geven bij het omgaan met de ziekte en de
gevolgen daarvan voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.
 helpen uw vragen aan de specialist te formuleren.
 een luisterend oor bieden.
 informatie geven over patiëntenverenigingen en aanvullende zorgvormen. Zij
kan u ook de mogelijkheden voorleggen voor gespreks- of andere
begeleidingsgroepen.
In overleg met u en uw behandelend specialist kan de verpleegkundige u doorverwijzen
naar andere hulpverleners zoals een diëtiste, maatschappelijk werker, psycholoog,
wijkverpleegkundige of naar een inloophuis.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Wij adviseren u met iemand uit uw naaste omgeving naar het spreekuur te komen. Twee mensen horen altijd
meer dan één. Bovendien kunt dan thuis het gesprek samen nabespreken.

Afspraak maken
U kunt op maandag, woensdag en donderdag terecht op het verpleegkundig spreekuur GIO. Als u een afspraak
wilt maken of verzetten, belt u dan met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70 , en vraagt u naar de polikliniek
MDL.

Telefonisch spreekuur en e-mail
Van maandag tot en met donderdag kunt u voor dringende vragen of overleg bellen met een verpleegkundige van
het verpleegkundig spreekuur GIO, via telefoonnummer 033 - 850 55 05. Voor reguliere vragen kunt u ook mailen
naar vsgio@meandermc.nl.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzelt u dan niet deze te stellen aan de verpleegkundige. Het
is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.
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