GERIATRISCHE ONCOLOGIE POLIKLINIEK

Inleiding

U heeft van uw behandelend specialist gehoord dat u een
kwaadaardige aandoening heeft. Veel patiënten die kanker
krijgen zijn 70 jaar en ouder. Bij de behandeling van kanker is
het belangrijk rekening te houden met beperkingen die op
oudere leeftijd voor kunnen komen.
Het Oncologiecentrum en de Borstkliniek werken samen met de
afdeling Geriatrie. Bij alle patiënten van 70 jaar en ouder, bij
wie kanker is vastgesteld, wordt in het Oncologiecentrum of in
de Borstkliniek een vragenlijst afgenomen. Uit de vragenlijst is
bij u een verhoogde kans op gezondheidsproblemen naar voren
gekomen. U bent daarom verwezen naar de Geriatrische
oncologie polikliniek.

Geriatrische oncologie polikliniek

Op de Geriatrische oncologie polikliniek wordt extra onderzoek
gedaan naar mogelijke gezondheidsproblemen en wat daarin te
verbeteren is. In overleg met u wordt het advies besproken.
Voorafgaand aan de beslissing over de beste behandeling voor
u, gaat dit advies naar uw behandelend arts (oncoloog).
U heeft een afspraak met de geriater; dit is een arts die
gespecialiseerd is in ouderengeneeskunde. Het gesprek en het
lichamelijke onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. De
geriater onderzoekt uw medische voorgeschiedenis, uw
medicijngebruik en welke zaken zorgen voor
gezondheidsproblemen. Bij dat laatste kunt u denken aan
ondervoeding, mobiliteit (beweeglijkheid en spierkracht),
geheugen en belastbaarheid voor onderzoeken of
behandelingen. Tijdens het gesprek wordt gevraagd naar uw
wensen en kijkt de geriater naar wat u nodig heeft om
zelfstandig te leven in een goede situatie.
Aanvullend wordt vaak, na het lichamelijk onderzoek, een
hartfilmpje gemaakt en diezelfde dag laboratorium onderzoek.
De resultaten en adviezen bespreekt de geriater met u en hij of
zij draagt dit over aan uw behandelend arts (oncoloog). Ook
wordt u huisarts op de hoogte gebracht.

Uw oncoloog blijft tijdens het hele traject uw hoofdbehandelaar
en neemt samen met u en uw naasten een besluit over de
behandeling die voor u het beste is.

Voorbereiding op uw afspraak

Het is fijn als u zich naar uw afspraak laat begeleiden door
iemand die u goed kent en vertrouwt, zoals uw partner of een
familielid. De persoon die u begeleidt, kan u eventueel helpen
en informatie geven als dat nodig is. Ook kan hij of zij met u
meeluisteren naar de informatie die u krijgt.
Wat neemt u mee naar uw bezoek aan de Geriatrische
oncologie polikliniek? (Zie ook uw uitnodigingsbrief).
 Uw leesbril en gehoorapparaten (als dit van toepassing is).
 Alle medicijnen die u nu gebruikt, ook medicijnen die u zelf
heeft gekocht bij de apotheek of drogist.
 De laatste versie van uw medicatieoverzicht. (Dit kunt u
gratis krijgen bij uw apotheek).
 De Zorgmap (als u thuiszorg krijgt of in een verzorgings- of
verpleeghuis woont).

Waar meldt u zich?

De Geriatrische oncologie polikliniek bevindt zich op de
polikliniek Geriatrie in het ziekenhuis. Bij aankomst meldt u zich
bij de polikliniekassistente. Hierna neemt u plaats in de
wachtruimte. Uw arts haalt u hier op.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan
contact op met:
 Franciscus Gasthuis (Rotterdam):
Polikliniek Geriatrie via telefoonnummer 010 – 461 6633.
U kunt bellen op alle werkdag tussen 8.30 uur – 12.30 uur en
tussen 13.30 uur – 16.30 uur.
 Franciscus Vlietland (Schiedam):
Polikliniek Geriatrie, via telefoonnummer 010 – 893 3820.
U kunt bellen op alle werkdagen tussen 8.30 uur – 12.00 uur
en tussen 13.00 uur – 16.30 uur.
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