
vind.

De mogelijkheden 
voor zorg en steun. 
Door een oncologische aandoening kan 
een intensieve periode aanbreken. 
Laurens helpt u. In deze folder leest u 
meer over het aanbod van Laurens.

meer dan zorg

Informatie over:
Oncologische 
aandoeningen



Nadat bij u een bepaalde vorm van kanker is geconstateerd, breekt  
er voor u een intensieve periode aan. De behandelingen die u te 
wachten staan kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zwaar zijn. 
Naarmate de leeftijd hoger is, kan de impact van de ziekte nog  
verder strekken. Bijvoorbeeld door vermoeidheidsklachten, pijn, 
zwakte, verminderde eetlust, depressie en (mede daardoor) een 
verminderde kwaliteit van leven. 

Revalidatie kan hier een positieve invloed op hebben. Oncologische 
revalidatie is een op maat gemaakt programma voor de oudere patiënt  
met kanker. Dit programma wordt in overleg met u ontwikkeld en is gericht 
op zowel lichamelijke, emotionele als sociale doelen. Ongeacht de fase van 
uw behandeltraject. De duur van de revalidatie en/of behandeling hangt 
vanzelfsprekend af van uw specifieke doelstellingen en wordt dus  
individueel bepaald. 

De oncologische revalidatie bij Laurens krijgt u letterlijk en figuurlijk  
op één plek. Hier krijgt u alle therapieën en de lijnen zijn kort als er 
andere disciplines nodig of wenselijk zijn. Indien u beschikt over de  
juiste indicatie dan kan er in bepaalde gevallen ook behandeling aan  
huis worden gegeven.

Bij Laurens werken verpleegkundigen en behandelaars die zijn gespeciali-
seerd in oncologische behandelingen. Door jarenlange ervaring en regel-
matige (bij)scholing zijn zij volledig op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Daardoor bent ú verzekerd van de juiste zorg en begeleiding op het juiste 
moment.

Zorg- en behandelplan
Als u zorg van Laurens krijgt, stelt een team van verschillende  
behandelaars een zorg– en behandelplan op. Het plan is gebaseerd  
op medische informatie vanuit het ziekenhuis, de bevindingen van de 
verpleegkundigen en behandelaars die betrokken zijn bij uw zorg en 
behandeling en uw eigen revalidatiedoelen. Het plan is gericht op  
zowel lichamelijke, emotionele als sociale doelen. De zwaarte en  



het aantal therapieën dat u krijgt is afhankelijk van uw doelen en uw 
mogelijkheden.

Behandelaars
Het team kan bestaan uit een Specialist Ouderengeneeskunde, fysiothera-
peut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, verpleegkundigen, maat-
schappelijk werker en eventueel een diëtist en een geestelijk verzorger.

Specialist Ouderengeneeskunde
De Specialist Ouderengeneeskunde is betrokken bij de revalidatie. Na de 
kennismaking volgen er (lichamelijke) onderzoeken, worden zorgafspraken 
gemaakt en wordt er een keuze gemaakt voor de therapie en/of behande-
ling. Gedurende de revalidatie wordt tijdens de zorgplanbespreking het 
behandelplan opgesteld en indien nodig bijgesteld. Het behandelplan 
wordt altijd met u en eventueel uw familie besproken.
 
Verzorgenden en verpleegkundigen 
De verzorgenden en verpleegkundigen van de gespecialiseerde verpleeg-
afdelingen van Laurens ondersteunen u indien nodig dagelijks bij het 
behalen van de gestelde doelen. De in therapieën geleerde vaardigheden 
worden met u getraind. Tevens onderhouden zij de communicatie tussen  
u, uw familie en alle behandelaren, geven voorlichting en begeleiden en 
ondersteunen u tijdens het zorgproces. De contactverzorgende die de  
zorg rondom u coördineert is in de meeste situaties uw contactpersoon. 
Daarnaast kunt u altijd terecht bij de teamleider van de verpleegafdeling. 
Er worden regelmatig evaluaties met u gehouden over de inhoud en 
voortgang van uw zorgplan. 

Fysiotherapeut
Bij de revalidatie kan de hulp van een fysiotherapeut nodig zijn.  
De fysiotherapeut richt zich op het behandelen en/of voorkomen van 
bewegingsproblemen. Deze problemen kunnen zijn ontstaan door de 
kanker of door de medische behandeling ervan. U kunt hierbij denken  
aan vermoeidheid, verminderde conditie en/of spierkracht, pijn,  
verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, spanningsklachten 



en problemen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. De fysio- 
therapeut kan u behandelen, ondersteunen en begeleiden in elke fase  
van de ziekte. 

Ergotherapeut
De ergotherapeut helpt u bij het (weer) zo zelfstandig mogelijk uitvoeren 
van dagelijkse activiteiten, zoals wassen en aankleden, maaltijden klaar-
maken en verplaatsen binnen- en buitenshuis. De ergotherapeut onder-
steunt u in ieder stadium van uw ziekte. Wanneer activiteiten te veel 
energie kosten kan de ergotherapeut u inzicht geven in uw belasting en 
belastbaarheid. Wat doet u, wat wilt u en wat kunt u aan? Wat geeft u 
energie, wat kost u energie en waar wilt u uw energie aan besteden? 
Samen met u kijkt hij of zij of u bepaalde activiteiten wellicht anders kunt 
uitvoeren, zodat ze minder energie kosten of fysiek minder belastend zijn. 
De ergotherapeut kan u leren omgaan met (tijdelijke) hulpmiddelen en u 
begeleiden in de aanvraag/aanschaf ervan. Daarnaast kan de ergothera-
peut u adviseren over (tijdelijke) woningaanpassingen en/of voorzien-
ingen, zodat u woonomgeving zo optimaal mogelijk voor u is ingericht.

Sommige therapieën en trainingen worden door de fysiotherapeut en de 
ergotherapeut samen gegeven.

Diëtist
De diëtist is er om u dieetadvies te geven en kijkt samen met u of er 
aanpassingen in uw eetpatroon nodig zijn die aansluiten bij uw ‘nieuwe 
leefstijl’. U krijgt informatie en praktische adviezen om een hogere  
kwaliteit van leven te behalen en/of sneller/beter te herstellen.

Psycholoog
De psycholoog onderzoekt of er gevolgen van uw ziekte zijn op uw  
cognitie (denkprocessen). Therapie kan u helpen om zo goed mogelijk te 
herstellen of anders om blijvende klachten te compenseren. De psycholoog 
is er ook voor u als u bijvoorbeeld last heeft van stemmingswisselingen of 
als u hulp kunt gebruiken bij bijvoorbeeld angst, neerslachtigheid of 
boosheid. 



Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker begeleidt u en eventueel uw partner of familie 
tijdens uw verblijf bij Laurens. Hij of zij biedt hulp en ondersteuning op 
het gebied van psychosociale hulpverlening, maar ook op het gebied van 
wonen en financiën. Bij naderend ontslag wordt er - indien nodig - door 
de maatschappelijk werker een inventarisatie gemaakt van de zorg die na 
de opname geleverd moet worden. 

Geestelijk verzorger
De diagnose kanker verandert uw leven en levensstijl. Door de pijn en 
ongemakken die u nu ervaart. Het kan ook verdriet of gevoel van onmacht 
met zich meebrengen. Bij u, maar ook bij uw naasten. De geestelijk 
verzorger is er voor u om te helpen met nadenken en praten over wat uw 
ziekte bij u teweeg heeft gebracht. Centraal staat altijd wat u persoonlijk 
raakt of bezig houdt. U hoeft niet alles alleen te doen. Als u dat wilt, kunt 
u in contact komen met de geestelijk verzorger via een medewerker op de 
afdeling of via de receptioniste. 

Zelfverzekerd thuis
Bent u (weer) thuis, maar voelt u zich onzeker of is uw conditie nog  
niet helemaal op peil? Dan kunt u thuis aanvullende professionele hulp  
en ondersteuning van het Zorg aan Huis team van Laurens krijgen. Naast 
verpleging en verzorging bieden we in de meeste gevallen ook behandelin-
gen van fysiotherapie, logopedie of ergotherapie bij u thuis.

Heeft u (nog) specialistische zorg nodig? Dan staat het Specialistisch 
Team van Laurens voor u klaar. Deze medewerkers zijn hebben jarenlange 
ervaring (veelal opgedaan in ziekenhuizen) op diverse gebieden. Daardoor 
kunt u vertrouwen op de beste zorg in uw eigen omgeving.

Kosten 
Kortdurende, intensieve revalidatie wordt gefinancierd via de Zorgverzeke-
ringswet (Zvw). Als in het ziekenhuis wordt vastgesteld dat u deze zorg 
nodig heeft, worden de kosten grotendeels betaald door uw zorgverzeke-
raar. 



U betaalt dan alleen het eigen risico dat u voor dat jaar nog heeft  
openstaan. 

Andere, minder intensieve, vormen van revalidatie worden gefinancierd  
via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiervoor heeft u 
een ‘indicatie’ nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).  
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, waaronder uw inkomen en 
huishouden, stelt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) uw eigen 
bijdrage per maand vast. Onze klantadviseur helpt u graag met het  
aanvragen van de benodigde formulieren.

Inloophuis
Bij kanker heb je meer nodig dan alleen medische zorg. Ook onder-
steunende zorg is belangrijk om kwaliteit van leven te behouden.  
Stichting Roparun Centra bouwt letterlijk en figuurlijk aan multi- 
functionele centra. Plelken waar mensen met kanker en hun naasten 
terecht kunnen voor een compleet, niet-medisch zorgaanbod.  
Stichting Roparun Centra werkt nauw samen met professionele  
partners en instanties in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen, waaronder Laurens.

Het inloopcentrum in het Roparun Cetrum op de Zorgboulevard  
in Rotterdam Zuid is de ontmoetingsplek voor mensen met kanker, h 
un naasten en mensen die kanker hebben gehad. Een vertrouwde plek 
waar u altijd welkom bent. Om uw verhaal te vertellen, een kop koffie 
te drinken, wat u maar wilt. Alles kan en niets moet. U kunt hier 
terecht voor eerste opvang, voor contact met lotgenoten, maar  
ook voor ontspannende activiteiten zoals gezamenlijk sporten of 
schilderen. U bent welkom van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur  
tot 17.00 uur.

Kijk op www.laurens.nl of www.roparuncentra.nl voor de openings-
tijden en de geplande activiteiten.



Voor oncologische revalidatie kunt u terecht in de volgende Laurens 
locaties:

Laurens Antonius Binnenweg
Nieuwe Binnenweg 33
3014 GC  Rotterdam

Laurens Antonius IJsselmonde
Groene Tuin 1
3078 KA  Rotterdam



Pr
od

uc
tf

ol
de

r O
nc

ol
og

ie
 |

 V
er

si
e 

1.
0 

| 
ju

ni
 2

01
3 

| 
La

Co
-0

30
5 

| 
Co

nc
er

na
fd

el
in

g 
M

ar
ke

ti
ng

 &
 C

om
m

un
ic

at
ie

meer dan zorg

Wilt u meer informatie over het aanbod van Laurens? 
Kijk dan op www.laurens.nl of bel gratis 0800 588 66 78.

Laurens maakt het samen mogelijk!

Prettig ouder worden, is zorgen dat u de best haalbare kwaliteit van 
leven houdt. En dat wilt u natuurlijk het liefst in uw eigen vertrouwde 
omgeving. Laurens ondersteunt u om zo lang mogelijk thuis te wonen: 
veilig, zelfstandig en comfortabel. Uw wensen, behoeften en mogelijk-
heden staan bij ons als dé specialist in ouderenzorg in de regio  
Rotterdam en omstreken continu centraal. Moet u herstellen na een 
operatie, of heeft u andere specialistische zorg nodig? Dan zorgen wij 
dat u weer zo goed mogelijk op kracht kunt komen. Is thuis wonen 
(tijdelijk) niet mogelijk, of wilt u de zorg van alle dag even ontvluch-
ten? Ook dan heeft u bij ons alle vrijheid om te kiezen, want Laurens 
biedt meer dan zorg.
 
Samen met u en de mensen die voor u belangrijk zijn, helpen we u om 
(weer) zo zelfstandig mogelijk verder te gaan. Hiervoor werken we ook 
nauw samen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, en met  
bijvoorbeeld welzijnsorganisaties in uw buurt. Kortom, Laurens maakt 
het samen mogelijk, zodat u zo lang mogelijk thuis van het leven kunt 
genieten. 


