CONSULTATIEF & PALLIATIEF
ONCOLOGIEVERPLEEGKUNDIGEN

Inleiding

Als u van uw arts te horen krijgt dat u kanker heeft en
genezing niet meer mogelijk is, krijgen u en uw naasten veel
informatie en emoties te verwerken. Er kunnen vragen
ontstaan, zoals:
 Wat staat mij te wachten?
 Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan
deze klachten te doen?
 Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik
gaan doormaken?
 Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de
veranderingen in deze fase van mijn leven?
 Welke mogelijkheden en voorzieningen zijn er voor mij en
mijn naasten?
Veel patiënten hebben behoefte aan steun van anderen. Vaak
hebben naasten ook te maken met gevoelens van angst en
onzekerheid. Naast steun vanuit familie en vrienden zijn er ook
andere mogelijkheden van ondersteuning. In Franciscus
Gasthuis & Vlietland zijn er, naast uw arts, consultatief &
palliatief oncologieverpleegkundigen (CPOV) werkzaam. Zij
kunnen u hulp bieden bij de vragen, onzekerheden en
problemen die u mogelijk tegenkomt. Deze folder geeft
informatie over de functie en bereikbaarheid van de CPOV.

Voor wie?

De CPOV is een verpleegkundige, gespecialiseerd in de
behandeling en begeleiding van mensen die te horen hebben
gekregen dat ze kanker hebben en niet meer kunnen genezen.
Dit geldt voor de periode van eventuele behandeling, maar ook
voor patiënten die geen behandeling krijgen. De
verpleegkundigen zijn aanspreekpunt voor u en uw naasten wat
betreft alle vragen en onzekerheden. U kunt bij de CPOV
aangeven wat uw klachten zijn. Ook is de CPOV aanspreekpunt
voor uw huisarts en/of wijkverpleegkundigen. Als het nodig is,
kunnen zij contact opnemen met de CPOV.

Wat kan de CPOV voor u betekenen?

Na het gesprek met uw arts kunt u terecht bij de CPOV om
vragen te stellen die te maken hebben met uw ziekte.
De CPOV kan behulpzaam zijn bij:
 Het informeren van u en uw naasten over de (behandel)
mogelijkheden die er zijn in deze fase van de ziekte;
 Lichamelijke klachten bespreken en verlichting daarvan;
 Emoties en psychische gevolgen bespreken;
 Het beantwoorden van vragen;
 Meedenken over de thuissituatie en eventueel samen met
andere hulpverleners in ons ziekenhuis of daarbuiten, zoeken
naar oplossingen;
 Helpen bij het vinden van juiste informatie zoals
foldermateriaal, adressen van websites en/of boeken.
De CPOV heeft dagelijks contact met andere hulpverleners
binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland. In overleg met u
verwijst de CPOV u zo nodig door naar andere hulpverleners,
zoals diëtiste, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging of
psycholoog.

Afspraak maken

Uw arts of verpleegkundig specialist kan u doorverwijzen naar
de consultatief & palliatief oncologieverpleegkundigen. U kunt
ook zelf telefonisch een afspraak maken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of een
afspraak wilt maken, kunt u telefonisch contact opnemen met
de CPOV.
U kunt bellen tijdens het telefonische spreekuur.
Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 9.15 uur en van
13.15 – 14.00 uur
Bereikbaar via e-mail:
oncologieverpleegkundigen@franciscus.nl

De CPOV’ers werken in twee teams.
U wordt begeleid door:
o Team 1
Telefoonnummer: 010 – 893 1480
o Team 2
Telefoonnummer: 010 – 893 1485
Uw contactpersoon vanuit het team:
…………………………………………………………….
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