Gynaecologisch oncologisch spreekuur
Steun en advies voor vrouwen met gynaecologische kanker
In deze folder vindt u informatie over het speciale spreekuur op de polikliniek
Gynaecologie voor vrouwen met gynaecologisch kanker: het gynaecologisch oncologisch
spreekuur. We vertellen u in deze folder hoe dit spreekuur is opgezet en voor wie het is
bedoeld. U leest ook waar het wordt gehouden en hoe u een afspraak kunt maken.
Mogelijk is het ook voor u en uw naasten zinvol om het spreekuur te bezoeken.

Wat is het gynaecologisch oncologisch spreekuur?
Het gynaecologisch oncologisch spreekuur is een gecombineerd spreekuur van de
gynaecoloog-oncoloog, een specialistisch verpleegkundige en een geestelijk verzorger.
Patiënten die van de gynaecoloog hebben gehoord dat zij kanker hebben, krijgen ineens
veel te verwerken. Bij de gynaecoloog is er niet altijd voldoende tijd en ruimte om de
aandacht te geven die hiervoor nodig is. De verpleegkundige kan die ondersteuning en
begeleiding wel geven en de patiënt leren omgaan met de gevolgen van de ziekte.
Daarnaast biedt de geestelijk verzorger desgewenst begeleiding bij het verwerken van
de ziekte tijdens en na de behandeling. Het spreekuur van de verpleegkundige sluit aan
op dat van de gynaecoloog. Ook de geestelijk verzorger is dan aanwezig voor een
gesprek of afspraak.

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

Waarvoor kunt u op het spreekuur terecht?
U kunt het spreekuur bezoeken voor allerlei vragen of problemen die met uw ziekte te
maken hebben. Hieronder noemen we er een aantal, maar natuurlijk kunt u ook voor
andere zaken bij ons terecht.
 U krijgt veel en soms ook ingewikkelde informatie van uw medisch specialist.
De verpleegkundige kan deze informatie verduidelijken en aanvullende informatie
geven over ziekte of behandeling (mondeling en schriftelijk).
 De verpleegkundige kan u ondersteunen en begeleiden bij het omgaan met de
ziekte en de gevolgen daarvan voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.
U kunt bijvoorbeeld uw vragen of problemen bespreken die te maken hebben met:
 vermoeidheid
 pijn
 eetlust en voeding
 mondverzorging
 huidverzorging
 wondbehandeling
 verzorging van het uiterlijk
 seksualiteit
 Soms is het moeilijk om met uw (jonge) kinderen, familie, buren of vrienden over
uw ziekte en behandeling te praten. Of u weet niet goed wat u hen wel of niet kunt
vertellen en hoe u dat zult doen. Misschien helpt het u hierover eens van gedachten
te wisselen.

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



U kunt samen met de verpleegkundige bekijken bij welke andere hulpverleners u terecht zou kunnen,
bijvoorbeeld: de huisarts, (wijk-)verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, geestelijk verzorger,
maatschappelijk werker of psycholoog.
 De verpleegkundige kan u informatie geven over patiëntenverenigingen en aanvullende zorgvormen.
Zij kan u ook de mogelijkheden voorleggen voor gespreks- of andere begeleidingsgroepen.
Uiteraard gebeurt alles in nauw overleg met uw behandelend specialist.
U kunt het spreekuur gerust bezoeken met iemand uit uw naaste omgeving. Ook hij of zij kan dan vragen stellen.

Op verhaal komen
Geestelijke verzorging maakt deel uit van het gynaecologisch oncologisch spreekuur.
Gebleken is dat naast een ziekte die mensen kan treffen, mensen ook nog heel veel gezonde krachten hebben.
Sommigen weten dat van zichzelf, anderen willen er graag naar op zoek.
Voor bijna iedereen geldt: erover praten helpt om de dingen die je overkomen een plek te geven. Iemands kijk
op het leven (levensbeschouwing) komt dan aan het licht en kan dan tot steun zijn.
Nu u onderzoeken ondergaat of kanker mee moet maken, bieden wij u ter ondersteuning een gesprek aan met
de geestelijk verzorger die verbonden is aan de afdeling Gynaecologie.

Hoe kunt u een afspraak maken?
Het gynaecologisch oncologisch spreekuur kent geen vaste tijden. U kunt het beste een afspraak maken via het
afsprakentelefoonnummer van Meander Medisch Centrum en vragen naar de polikliniekassistente van de
gynaecoloog. Het telefoonnummer is 033 - 850 60 70.
Verblijft u op de verpleegafdeling of de Interne Dagbehandeling, dan kunt u het beste via de verpleging een
afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.
De geestelijk verzorger kunt u ook zelf bellen via het algemeen telefoonnummer van Meander Medisch Centrum
en vragen naar drs. J.P. Dam-Oskam, tel. 033 - 850 50 50.
Zij is in principe bereikbaar op maandag van 8.30 - 15.00 uur, dinsdag van 8.30 - 17.00 uur en
donderdag van 8.30 - 15.00 uur.
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