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Neuro-oncologieverpleegkundige 

Een neuro-oncologische aandoening is een aandoening met ingrijpende gevol-
gen. U kunt als patiënt en naaste(n) te maken krijgen met angst, onzekerheid, 
zorgen en verdriet. Vaak hebben patiënten en naasten behoefte aan informatie, 
voorlichting en begeleiding. Hiervoor kunt u terecht bij de neuro-oncologiever-
pleegkundige. Zij is tevens uw vaste aanspreekpunt binnen het gehele behandel-
traject.

Wat kan de neuro-oncologieverpleegkundige voor u betekenen?

De neuro-oncologieverpleegkundige werkt nauw samen met uw behandelend 
arts. Tijdens het spreekuur geeft zij informatie over de verschillende aspecten van 
de ziekte, de behandeling én de gevolgen die de  ziekte in het dagelijks leven 
heeft. Ook beantwoordt zij uw vragen. De neuro-oncologie verpleegkundige kan 
de informatie die door de neuroloog of neurochirurg is gegeven, waar nodig aan-
vullen en verduidelijken. Zo nodig verwijst zij u - in overleg met de neuroloog of 
neurochirurg - door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties.

Kennismaking tijdens opname

Gedurende uw verblijf in het ziekenhuis maakt u kennis met de neuro-oncologie-
verpleegkundige. Zij bezoekt u op de afdeling. 

Het (telefonisch) spreekuur

Na uw verblijf in het ziekenhuis belt de neuro-oncologieverpleegkundige u thuis 
op, om te vragen hoe het met u (en uw naaste(n)) gaat. Dit contactmoment ge-
beurt in overleg met u. Als u het fijn vindt om langs te komen, is dat ook mogelijk. 

Contact

U kunt ook zelf contact opnemen met de neuro-oncologieverpleegkundige. 

Dit kan telefonisch op  dag en  dag 

tussen  uur en  uur via tel. (050) 524 6613. 

U kunt uw vraag ook mailen naar neuro-oncologieverpleegkundige@mzh.nl. 
U krijgt dan binnen 3 werkdagen antwoord op uw vraag.
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