Spreekuur Kanker bij
Ouderen
U heeft van uw arts gehoord dat u een kwaadaardige aandoening heeft.
Daarom bent u verwezen naar het spreekuur Kanker bij Ouderen van de
polikliniek Geriatrie. Op de polikliniek Geriatrie heeft u vooral te maken met
de klinisch geriater (een arts die gespecialiseerd is in de oudere mens) en een
verpleegkundige. In deze folder vindt u informatie over het spreekuur.
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Ons Oncologisch Centrum
Bij Rijnstate worden de meeste soorten kanker behandeld. Alle zorg
voor mensen met kanker hebben we georganiseerd in het Oncologisch
Centrum. Het voordeel van één centrum is de nauwe samenwerking tussen
de chirurg, radioloog, patholoog, radiotherapeut, internist-oncoloog en
verpleegkundigen. Door deze samenwerking van multidisciplinaire teams
worden de krachten gebundeld en bieden wij u een snelle en effectieve
behandeling. Ook de klinisch geriater kan bij de oudere patiënt deel uitmaken
van dit multidisciplinaire team.

Het spreekuur Kanker bij Ouderen
Kanker is een ziekte die vaker voorkomt naarmate men ouder wordt. Hoe
oudere patiënten de behandeling tegen kanker verdragen, is moeilijk in te
schatten. Dit komt omdat ouderen vaker al andere en langer bestaande ziekten
hebben. Daarnaast gebruiken zij soms meerdere medicijnen tegelijkertijd.
Er kan ook sprake zijn van problemen met het lopen, de zelfredzaamheid, de
voedingstoestand, het geheugen of bijvoorbeeld de stemming.
Dit kan ertoe leiden dat uw behandeling aangepast wordt of u een
behandeling op maat krijgt. Het is daarom van belang dat al deze factoren
voor de behandeling goed in kaart worden gebracht, zodat uw begeleiding zo
optimaal mogelijk kan verlopen.
Tijdens het spreekuur Kanker bij Ouderen brengen wij uw persoonlijke
situatie in kaart en geven wij een advies aan uw behandelaar, zodat deze
weet aan welke punten extra aandacht moet worden besteed. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan een aanpassing in de behandeling die u krijgt tegen
kanker, behandeling van bijkomende ziekten die u heeft, fysiotherapie, een
verwijzing naar een diëtist of (extra) hulp thuis.
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Spreekuur Kanker bij Ouderen

Voorbereiding op uw afspraak
Het is wenselijk dat 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 aanvullende informatie geven als dat
nodig is. Tevens kan hij of zij met u meeluisteren naar de informatie die u krijgt.
Het is de bedoeling dat u onderstaande zaken meeneemt bij een bezoek aan
de polikliniek:
•
•
•
•
•
•

Uw zorgverzekeringpapieren;
Uw leesbril en hoorapparaten (als dit van toepassing is);
Een actueel medicatieoverzicht. Dit is gratis te verkrijgen bij uw apotheek.
Uw Rijnstatekaart. Als u nog geen Rijnstatekaart heeft, kunt u die bij de
inschrijfbalie van het ziekenhuis laten maken.
De medicijnen die u zelf de afgelopen drie maanden bij de apotheek of
drogist heeft gekocht.
De Zorgmap (als u thuiszorg krijgt of in een verzorgingshuis of verpleeghuis
woont).

Het bezoek voor dit spreekuur duurt ongeveer twee uur. Bij aankomst in de
polikliniek meldt u zich bij de polikliniekassistente en geeft u uw Rijnstatekaart
af. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Uw arts haalt u hier op.

Verloop van het spreekuur
Tijdens uw bezoek aan de polikliniek maakt u kennis met de klinisch geriater
(medisch specialist) en de verpleegkundige.
Er vinden twee gesprekken plaats: één met de klinisch geriater en één met de
verpleegkundige. Als u hiervoor toestemming geeft, spreekt uw begeleider ook
afzonderlijk van u met de klinisch geriater en de verpleegkundige.
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Vervolgens gaat u met de polikliniekassistente naar de onderzoekskamer. Uw
bloeddruk en gewicht worden gemeten en er wordt zo nodig een hartfilmpje
(cardiogram) gemaakt. Aansluitend onderzoekt de klinisch geriater u
lichamelijk.
Na afronding van deze onderzoeken bespreekt de klinisch geriater de eerste
bevindingen met u. Daarna overlegt de klinisch geriater zo nodig met de arts
die u behandelt voor kanker. Alleen als het nodig is, blijft u onder controle bij
de klinisch geriater op de polikliniek Geriatrie.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met
de polikliniek Geriatrie.

Telefoonnummer

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl
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Polikliniek Geriatrie: 088 - 005 7730

