Geriatrische oncologische
screening

U bent door uw specialist verwezen naar de polikliniek Geriatrie van
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen.
U bent (bijna) 70 jaar of ouder en uw arts heeft u verteld dat er een verdenking
is op kanker, of de diagnose kanker is al gesteld.
Met deze brochure willen wij u en uw familieleden en/of naasten informeren
over de reden van deze verwijzing door uw behandelend arts.
Klinische Geriatrie
Klinische Geriatrie is een specialisme dat zich richt op de zieke oudere mens. Bij
het ouder worden kunnen allerlei problemen tegelijk optreden. Het gaat vaak
niet alleen om lichamelijke problemen, maar ook om problemen op geestelijk
en/of sociaal gebied.
Mensen worden over het algemeen kwetsbaarder naarmate ze ouder worden.
Het is bekend dat ouderen, en dan vooral kwetsbare ouderen, anders kunnen
reageren op een ingrijpende behandeling dan jongere volwassenen.
Het is dus van belang vooraf na te denken over welke patiënten voordeel
hebben bij een behandeling en welke patiënten hiervan vooral nadelige
gevolgen ondervinden. Daarom wordt het functioneren van de oudere in kaart
gebracht. Dit helpt om een individueel behandelplan op te stellen. Dit
behandelplan wordt afgestemd op de specifieke problemen, wensen en vragen
van de patiënt.
Kennismakingsgesprek
Uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie duurt maximaal 1,5 uur.
Uw bezoek begint met een kennismakingsgesprek met de geriater. Dit is een
arts die zich heeft gespecialiseerd in ouderen en ziektes die veel voorkomen bij
ouderen. Er is ook een gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige aanwezig,
deze is gespecialiseerd in ouderen en hun ziekten.
Bij dit gesprek mag u uw eventuele familieleden/naasten meenemen. Indien u
vragen heeft over uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie kunt u deze stellen.
Het is aan te raden om de vragen thuis al op te schrijven en deze mee te
nemen.
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Geriatrische oncologische screening
Aansluitend gaat u met de verpleegkundige mee naar een andere kamer. U
mag wederom uw familieleden/naasten meenemen. De verpleegkundige
neemt een aantal testen af en vult samen met u vragenlijsten in. Deze hebben
betrekking op uw mobiliteit, algemene dagelijkse handelingen, uw
voedingstoestand en stemming. Ook het functioneren van het geheugen komt
aan bod.
Op deze manier krijgen wij een indruk van uw huidig functioneren en uw
(eventuele) mate van kwetsbaarheid. Dit helpt uw behandelend specialist om,
samen met u, een weloverwogen beslissing te nemen over het meest passende
behandelplan.
Na de screening
Indien u functioneert zoals verwacht mag worden op basis van uw leeftijd en
opleidingsniveau, dan blijft het bij een éénmalig bezoek aan de polikliniek
Geriatrie.
Als uit de screening blijkt dat er sprake is van kwetsbaarheid, dan wordt samen
met u overlegd of verder aanvullend onderzoek wenselijk is. U wordt dan
uitgenodigd voor een vervolgafspraak bij de polikliniek Geriatrie.
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Eigen notities
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Zuyderland Medisch Centrum
Ouderengeneeskunde

Bereikbaarheid polikliniek
088 – 459 9713
geriatrie@zuyderland.nl
Openingstijden polikliniek
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
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