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 Patiënteninformatie            

In ons Centrum voor Kwaliteit van Leven hebben wij op één centrale plek alle fysieke, 
psychosociale en levensbeschouwelijke ondersteunende zorg ondergebracht. Het centrum is 
er om kankergerelateerde klachten en symptomen te voorkómen, te behandelen en te 
verlichten, met als doel om uw kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren. Dat doen we door u informatie en concrete handvatten aan te reiken om met 
deze klachten om te gaan. Daarnaast bieden wij u op maat gemaakte behandelplannen en 
waar nodig een verwijzing naar ondersteunende zorg in uw eigen woonomgeving. In deze 
brochure vindt u meer informatie over het zorgaanbod dat wij bieden binnen ons centrum en 
hoe u hiervan gebruik kunt maken. 
 
Wat kunnen wij voor u betekenen?  
Kanker en de behandeling van kanker veroorzaken vaak lichamelijke klachten, maar kunnen 
ook zorgen voor veranderingen op het gebied van emoties, energie, bewegen, seksualiteit of 
eten en drinken. Dit kan gevolgen hebben voor uw dagelijkse bezigheden, uw werk, uw 
relaties en/of zingeving. In het Centrum voor Kwaliteit van Leven ondersteunen wij u bij het 
omgaan met dergelijke veranderingen.  
 
Hoe kunt u gebruikmaken van ons zorgaanbod? 
Uw behandelaar is op de hoogte van ons zorgaanbod. Wanneer u uw klachten of vragen met 
uw behandelaar bespreekt, kan deze met u meedenken en indien nodig verwijzen naar een 
specifieke zorgverlener in het Antoni van Leeuwenhoek of in uw eigen woonomgeving.  
 
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om zelf een afspraak te maken met één van onze 
ondersteuningsconsulenten. Dat zijn speciaal opgeleide oncologieverpleegkundigen die veel 
kennis hebben van de invloed die kanker kan hebben op uw dagelijks leven en dat van uw 
naasten. In een persoonlijk gesprek ontvangt u informatie passend bij uw specifieke situatie 
en eventuele maatregelen die u zelf kunt nemen om (verergering van) klachten te 
voorkomen. De ondersteuningsconsulent is volledig op de hoogte van het aanbod aan 
ondersteunende zorg, zowel in ons centrum als daarbuiten en kan u adviseren over verdere 
verwijzing en de regels die gelden omtrent vergoeding vanuit uw zorgverzekering. 
 
  
Praktische informatie  
 
Afspraak maken 
Wilt u een afspraak met de ondersteuningsconsulent? Dan kunt u bellen naar: 020-5129111. 
U kunt ook een email sturen naar: ondersteuningsconsulent@nki.nl (graag uw naam en 
telefoonnummer vermelden). U heeft geen verwijzing nodig voor deze afspraak. 
 
Voor de Stoppen met roken poli kunt u ook zonder verwijzing zelf een afspraak maken via 
smr@nki.nl (graag uw naam en telefoonnummer vermelden). 
 
Een afspraak met één van de andere zorgverleners van ons centrum? Vraag dan uw vaste 
contactpersoon of behandelend arts om een verwijzing. U wordt dan schriftelijk geïnformeerd 
over uw afspraak. 
 
Vergoeding 
Controleer voorafgaand aan uw afspraak voor alle zekerheid bij uw zorgverzekeraar of de 
ondersteunende zorg die u wilt ontvangen wordt vergoed. 
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Zorgaanbod Centrum voor Kwaliteit van Leven 
 
Activiteitencentrum 
In het Activiteitencentrum kunnen u en uw naasten terecht voor ontspanning, afleiding en 
inspiratie. U kunt creatieve activiteiten ondernemen, zoals tekenen, schilderen, boetseren, 
sieraden maken en een spelletje doen. De activiteitenbegeleiders ondersteunen u hierbij en 
bieden tevens een luisterend oor. Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling of op de 
dagbehandeling verblijft, dan kunnen de activiteitenbegeleiders ook naar u toekomen. 
 
Diëtetiek 
Voeding en beweging spelen een belangrijke rol bij het in stand houden of opbouwen van uw 
conditie. Ervaart u klachten met eten of drinken? Heeft u vragen over voeding? Valt u af of 
komt u onbedoeld aan door uw ziekte of behandeling? De diëtist geeft u een persoonlijk 
voedingsadvies en kan zo nodig dieetpreparaten, drinkvoeding, sondevoeding en 
parenterale voeding voorschrijven. 
 
Ergotherapie 
Door verminderde energie, cognitieve klachten en/of fysieke beperkingen kan het zijn dat u 
hinder ondervindt bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. U kunt dan denken aan 
hobby’s, sociale contacten onderhouden, werken en het huishouden doen. De ergotherapeut 
gaat samen met u op zoek naar oplossingen en biedt u handvatten op het gebied van 
energieverdeling, dagstructuur, werkhervatting, lichaamshouding, zitaanpassingen, etc. 
 
Fysiotherapie 
Wanneer u door uw ziekte of behandeling lichamelijke klachten ervaart, kan de 
fysiotherapeut u hierbij ondersteunen. U kunt hier terecht met vragen op het gebied van 
conditie, oedeem, houding of balans. Behandeling kan bestaan uit cardio/fitness training, 
voorlichting en/of advies, oedeemfysiotherapie of verwijzing naar een gespecialiseerd 
fysiotherapeut bij u in de buurt. 
 
Geestelijke verzorging 
De geestelijk verzorger is er voor iedereen die vragen heeft over spiritualiteit, zingeving of 
geloof (ongeacht religie of levensovertuiging). Een persoonlijk gesprek kan steun bieden. 
Ook voor rituele zorg kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. 
 
Medisch maatschappelijk werk 
De medisch maatschappelijk werker richt zich op het stabiliseren en waar nodig versterken 
van draagkracht, het omgaan met angst, onzekerheid, rouw en verlies. Bij de medisch 
maatschappelijk werker kunnen u en uw naasten terecht met vragen van psychosociale en 
praktische aard. Thema’s die hierbij aan bod kunnen komen zijn o.a. keuzevraagstukken met 
betrekking tot de behandeling/erfelijkheid en problemen op het gebied van werk, relaties, 
seksualiteit/intimiteit, kinderen en zelfbeeld.   
 
Medische psychologie (inclusief seksuologie) 
U kunt bij de psycholoog terecht met psychische klachten die samenhangen met uw ziekte, 
zoals depressie, angst, paniek, trauma en problemen op relationeel en seksuologisch 
gebied. Ook vragen rondom erfelijkheid en kanker kunnen onderwerp zijn van een 
psychologische behandeling. De psycholoog onderzoekt met u hoe u uw klachten kunt 
verminderen en begeleidt u bij het omgaan met uw emoties.  
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Klinische neuropsychologie 
Wanneer u kanker heeft of heeft gehad, kunt u cognitieve problemen ervaren zoals 
aandacht- en geheugenproblemen, vertraagd werk- en denktempo of een verminderd 
vermogen tot plannen en organiseren. De neuropsycholoog brengt in kaart waar u tegen aan 
loopt, geeft advies om minder last te ervaren van dergelijke klachten en helpt indien nodig 
met een verdere verwijzing voor bijvoorbeeld cognitieve revalidatie. 
 
Psychiatrie  
De psychiater, de verpleegkundig specialist psychiatrie en de consultatief psychiatrisch 
verpleegkundige zijn gespecialiseerd in complexere psychische problemen die veroorzaakt 
worden door uw ziekte en behandeling of die al langer bestaan en de behandeling kunnen 
beïnvloeden. Samen met u worden de problemen in kaart gebracht en wordt een 
behandelplan gemaakt, dat kan bestaan uit medicatie en/of gesprekken.  
 
Medisch specialistische revalidatie 
Wanneer klachten op verschillende gebieden met elkaar samenhangen is het nodig om 
meerdere disciplines te betrekken bij uw behandeling. Vanuit de medisch specialistische 
revalidatie bieden wij u een revalidatietraject op maat aan. Dit traject wordt gecoördineerd 
door een revalidatiearts die u daarnaast adviseert en ervoor zorgt dat u wordt begeleid door 
een team van deskundige therapeuten.  
 
Stoppen met roken poli 
De verpleegkundige van de Stoppen met roken poli adviseert en begeleidt u om te leren 
leven zonder tabak, waarbij de nadruk ligt op gewoonteverandering. In de gesprekken wordt 
rekening gehouden met uw eerdere stopervaringen. Ook krijgt u advies over eventuele 
hulpmiddelen.  
 
Supportive care team 
De artsen en verpleegkundigen van het Supportive care team zijn er voor u wanneer uw 
behandeling niet meer gericht is op genezing, maar op het behouden of verbeteren van de 
kwaliteit van leven. Zij ondersteunen u op lichamelijk, psychosociaal en levensbeschouwelijk 
vlak tijdens uw laatste levensfase. Op basis van wat voor u belangrijk is, helpen zij u om 
doelen te benoemen en een plan op te stellen waarin u zelf de regie behoudt. Het team 
werkt nauw samen met alle bij u betrokken zorgverleners.   
 
Transferverpleging 
Voordat u wordt opgenomen op een verpleegafdeling is het goed om alvast na te denken 
over de periode na uw ontslag. Het kan zijn dat u onvoldoende of geen beroep kunt doen op 
hulp in uw omgeving, terwijl u wel zorg nodig heeft. De transferverpleegkundige kan in 
samenspraak met u en uw naasten helpen de benodigde zorg te organiseren. 
 
Vaktherapie beeldend 
Indien u moeite heeft met de verwerking van uw ziekte of met een veranderd zelfbeeld dan 
kan deze vorm van creatieve therapie u helpen. Onder begeleiding van een vaktherapeut 
beeldend maakt u in een aantal sessies één of meerdere werkstukken met als doel om meer 
grip op uw emoties te krijgen. U hoeft hiervoor niet kunstzinnig te zijn.  
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