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Verpleegkundig spreekuur Oncologie 
 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over het 
spreekuur van de oncologieverpleegkundigen. Wij adviseren u deze informatie 
goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts 
aan u verteld. 
 
Iedereen die te maken krijgt met kanker 
gaat een onzekere periode tegemoet, dit 
kan veel vragen en problemen oproepen. 
Met (medische) vragen over uw ziekte en 
uw behandeling kunt u bij uw behandelend 
arts terecht. Voor overige informatie en 
begeleiding kunt u terecht bij het 
verpleegkundig spreekuur oncologie. De 
oncologieverpleegkundigen hebben zich 
gespecialiseerd in de begeleiding en 
behandeling van mensen met 
kwaadaardige ziekten 
 
Wat kan de oncologieverpleegkundige 
voor u betekenen? 

- Advies en ondersteuning bij vragen 
over uw ziekte en/of behandeling. 
Dit kan ook aanvullend zijn op de 
informatie die u van uw arts heeft 
gekregen. 

- Uitleg van de voorgeschreven 
medicatie of het hele traject rondom 
uw behandeling. 

- Begeleiding bij het leren omgaan 
met de ziekte. 

- Informatie en advies over de 
gevolgen van de ziekte voor uw 
werk/opleiding en uw thuissituatie. 

 

- Gerichte informatie over en 
doorverwijzing naar andere 
hulpverleners binnen of buiten het 
ziekenhuis. 

Waar is het verpleegkundig spreekuur? 
Het verpleegkundig spreekuur Oncologie 
vindt plaats op de afdeling Oncologie/ 
Hematologie/Interne Geneeskunde, route 
129. Meldt u op de afgesproken dag en tijd  
bij de balie. 
 
Bereikbaarheid 
De oncologieverpleegkundigen hebben 
elke werkdag twee keer een telefonisch 
spreekuur: 

- van 9.00 uur – 9.30 uur. 
- van 13.30 uur – 14.30 uur.  

Zij zijn dan bereikbaar op 0181 -65 81 60.  
 
Bij spoed, zoals vermeld in de 
behandelwijzer, belt u 0181 – 65 89 67 
onder kantooruren.  
 
Na 16.30 uur belt u bij spoed 0181 – 65 89 
67. U krijgt dan een verpleegkundige van 
de spoedzorg aan de telefoon. 
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Op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 
21.00 uur en 7.00 uur belt u bij spoed met 
de Spoedeisende Hulp van Het Van Weel- 
Bethesda Ziekenhuis in Dirksland via  
0187 60 74 49. 
 
De arts beantwoordt uw vraag of overlegt, 
indien nodig, waar u gezien kunt worden. 
Bij geen gehoor kunt u de receptie van het 
van Weel Bethesda Ziekenhuis bellen  via 
0187 - 60 73 00. 
 
Bij minder dringende zaken kunt u ook 
mailen naar:  
 
oncologieverpleegkundigen@spijkenissemc.nl 
 
Geef in uw e-mail uw (meisjes)naam en 
uw geboortedatum en/of patiënt nummer 
aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
Inzien medische gegevens 
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw 
medisch dossier inzien. U kunt ook 
inloggen via onze website 
www.spijkenissemc.nl. 
 
Vergoeding ziekenhuiszorg 
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u 
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag 
vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw 
bezoek en/of behandeling in het 
ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie 
vindt u op www.dezorgnota.nl 
 
Neemt u voor vragen, meer informatie of 
het afmelden van een afspraak contact op 
met afdeling Oncologie via 0181-65 81 60. 
 
Raadpleeg onze website voor de actuele 
tijden. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact 
opnemen via het algemene 
telefoonnummer 0181-65 88 88. 


