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Afspraken
Anne Luteijn

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie
Bereikbaarheid
• maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van13.00-15.00 uur
• Telefoon: 088 75 568 77
Voor spoedgevallen (bv plotselinge achteruitgang, epileptische aanvallen) is
het secretariaat de hele dag bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur via bovenstaand
nummer; u wordt dan doorverbonden met een arts of de verpleegkundig
specialist.
Buiten kantoortijden kunt u bij spoedeisende vragen of problemen contact
opnemen met uw (dienstdoende) huisarts.
U bent in behandeling bij de afdeling neuro-oncologie van het UMC Utrecht.
De verpleegkundig specialist is hier uw vaste contactpersoon. Zij werkt nauw
samen met het team van neurochirurgen, neurologen, afdelingsverpleegkundigen en eventueel andere specialisten.
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende
opleiding op medisch gebied. Zij heeft kennis van uw aandoening en het
traject dat u doorloopt. Zij geeft voorlichting en medische adviezen.
Daarnaast helpt zij u om overzicht te houden over de behandeling.

De verpleegkundig specialist kan een aantal vaste afspraken met u op de
polikliniek inplannen, of telefonisch contact met u houden. Dit is afhankelijk
van het traject dat u doorloopt. U kunt de verpleegkundig specialist ook zelf
benaderen met al uw vragen. Uw naasten kunnen ook contact opnemen.
Uit ervaring weten we dat het prettig voor u kan zijn als er tijdens de
gesprekken een familielid of goede vriend(in) mee kan komen. Veel
voorkomende gespreksonderwerpen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operatie en opnameduur (indien van toepassing)
Werking en bijwerking van medicijnen
Epileptische aanvallen
Lichamelijke en geestelijke klachten
Vragen of problemen op sociaal en emotioneel gebied
Behandelmogelijkheden
Planning van afspraken
Verwijzing naar andere zorgverleners
Informatie over patiëntenverenigingen

Patiëntenportaal
In het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht kunt u via een beveiligd systeem
online uw dossier inzien, een bericht versturen aan uw arts of
verpleegkundig specialist of een herhaalrecept aanvragen. Voor het
inloggen in het patiënten-portaal gebruikt u uw DigiD.
Niet spoedeisende vragen kunt u stellen via het patiëntenportaal, u
ontvangt binnen 3 werkdagen reactie. Meer informatie leest u op
mijn.umcutrecht.nl
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