Continuïteitshuisbezoek

Binnenkort gaat u met ontslag vanuit het ziekenhuis of de polikliniek. U
heeft te horen gekregen dat u een levensbedreigende ziekte heeft en niet
meer kunt genezen. Deze diagnose kan veel onzekerheden en emotionele
reacties teweegbrengen.
Begeleiding thuis
Wanneer u weer thuis bent, wilt u misschien met iemand praten over de afgelopen
ziekenhuisperiode of uw bezoek(en) aan de polikliniek. Wellicht heeft u vragen
over wat u zou kunnen verwachten in de toekomst. U kunt ook vragen hebben
over zaken die u niet had verwacht. U kunt daarbij denken aan:




Ik ben zo moe, hoe kan ik mijn dagelijkse bezigheden nog uitvoeren?
Ik vind het moeilijk om met mijn omgeving over de toekomst te praten, hoe
pak ik dit aan?
Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze
fase van mijn leven?

Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om bij u thuis één of meerdere gesprekken
te voeren met een wijkverpleegkundige. Zij maakt een afzonderlijke afspraak bij u
thuis van ongeveer één uur. Zij bespreekt uw situatie en brengt uw hulpvraag in
kaart. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.
Het huisbezoek
De (wijk)verpleegkundige probeert samen met u en eventueel uw naasten, thuis in
alle rust een antwoord te vinden op de vragen en de behoeften die u heeft. De
(wijk)verpleegkundige kan onder meer:






Informatie geven over de bijwerkingen van uw behandeling en hoe u deze zo
beperkt mogelijk kunt houden
Informatie en advies geven over het omgaan met uw vermoeidheid
informatie geven over hoe uw pijn kan worden verlicht
informatie geven over waar, wanneer en waarvoor u een beroep op zorg en
ondersteuning kunt doen
luisteren naar alles wat u bezighoudt.

Aanmelding en vragen
Heeft u belangstelling in een huisbezoek of vragen? Dan kunt u contact opnemen
de oncologieverpleegkundigen van Het Van Weel Bethesda ziekenhuis
Poli Oncologie: telefoon 0187 60 72 38
Telefonisch spreekuur van 10.30-11.30 uur.
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Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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