
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OLVG, locatie Oost  
 

Huisbezoek oncologie 
  

U kunt gebruik maken van een zogenaamd ‘huisbezoek oncologie’. Een 

gespecialiseerd wijkverpleegkundige voor mensen met kanker komt dan 

bij u thuis. U bespreekt samen hoe vaak en wanneer de 

wijkverpleegkundige komt. Wanneer komt u in aanmerking voor een 

huisbezoek? En wat kan de wijkverpleegkundige voor u betekenen? Dat 

en meer leest u in deze folder. 

 

Wat is een huisbezoek oncologie? 
Veel mensen hebben moeite om thuis weer te aarden tijdens of na de behandeling van 

kanker. Als u dat wilt, komt er een gespecialiseerd wijkverpleegkundige bij u thuis om te 

praten over praktische zaken. Deze kan u informatie geven en een ´luisterend oor bieden´. 

De wijkverpleegkundige informeert uw huisarts en uw behandelaar in OLVG over uw situatie 

zodat alle zorgverleners op de hoogte zijn. 

 

Waarom een huisbezoek oncologie? 
Als er sprake is van kanker, heeft dat meestal een grote invloed op het leven. Zowel de 

ziekte als de behandeling kan problemen veroorzaken en dat roept vaak veel vragen op. Het 

maakt niet uit in welke fase van uw ziekte u zich bevindt. Tijdens het huisbezoek oncologie 

denkt de wijkverpleegkundige met u mee, geeft advies en helpt u met praktische 

oplossingen. 

 

Wat kunt u verwachten? 
De gespecialiseerd wijkverpleegkundige kan u helpen een antwoord te vinden op vragen 

over uw ziekte en/of de behandeling en wat dat betekent voor uw dagelijks leven. Naast 

informatie biedt de wijkverpleegkundige u een luisterend oor. Voorbeelden van vragen of 

problemen zijn: 

 Ik weet niet wat de gevolgen zijn van de chemotherapie. 

 Het lukt mij niet om mijn dagelijkse bezigheden uit te voeren. 

 Het eten smaakt me niet meer, ik ben bang dat ik zal vermageren. 

 Met wie en hoe kan ik over mijn ziekte praten? 

 

De wijkverpleegkundige kan u hulpmiddelen geven zoals: 

 De lastmeter 

De lastmeter geeft u inzicht hoeveel last u heeft van problemen, klachten en/of zorgen. 

De lastmeter biedt u de mogelijkheid om aan uw zorgverleners te laten weten hoe het 

met u gaat. 

 Utrecht Symptoom Dagboek 
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In dit dagboek noteert u bijvoorbeeld hoe u zich voelt, hoeveel eetlust u heeft en of u pijn 

heeft. Door dit dagboek kan de zorgverlener volgen hoe het met u gaat, en zien of uw 

situatie verandert. 

 

Hoe kunt u een huisbezoek oncologie aanvragen? 

Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties die een huisbezoek oncologie aanbieden. 

OLVG heeft afspraken met: 

 Cordaan thuiszorg 

 Evean thuiszorg 

 Buurtzorg 

 Kuria 

 

Als u wilt dat een wijkverpleegkundige u thuis bezoekt, geef dit dan door aan uw huisarts, 

specialist of de transferverpleegkundige van OLVG. Heeft u een voorkeur voor een 

thuiszorgorganisatie? Geef dit dan ook door. 

 

Als u in de toekomst lichamelijke zorg nodig heeft, dan kan de wijkverpleegkundige dit snel 

voor u regelen. 

 

Kosten 
Uw zorgverzekeraar vergoedt alle kosten. 

 

 

Vragen? 
 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl 

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

 

Meer informatie online 
Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s): 

 www.olvg.nl/oncologie 

 

 

Contact  
transferverpleegkundige, locatie Oost 

T 020 599 33 90 (ma t/m vrij 8.30 - 16.00 uur) 

E transferverpleging@olvg.nl 
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Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 

IJburg 
IJburglaan 727 
1087 CH Amsterdam 
 

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden.  Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht  
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