
Supplement informatiewijzer oncologie

Longkanker
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Longkanker:
•	 NSCLC en behandelmogelijkheden (los inlegvel)
•	 Longkanker: SCLC en behandelmogelijkheden (los inlegvel)
•	 Borstvlieskanker en behandelmogelijkheden (los inlegvel)
 
Het losse inlegvel voegen we toe, afgestemd op uw situatie.
 
1. Inleiding
U krijgt deze informatie omdat bij u longkanker is vastgesteld. De diagnose 
longkanker verandert uw leven ingrijpend. U kunt heftige gevoelens ervaren, 
zoals angst en onzekerheid. Ook moet u vaak allerlei zaken regelen en beslissingen 
nemen, bijvoorbeeld rondom uw behandeling. Om dit te kunnen doen, heeft u 
goede informatie nodig.
 
Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist geven u inzicht in de behan-
delingen die er zijn. Dit supplement is ontwikkeld als aanvulling daarop. Ook voor 
anderen, bijvoorbeeld familieleden, kan deze informatie nuttig zijn.
 
De behandeling die uw arts aan u voorstelt, is afgestemd op uw persoonlijke situ-
atie. De arts heeft u daarover al meer verteld. U doet er goed aan de informatie 
die u van hem of haar heeft gekregen in uw achterhoofd te houden bij het lezen 
van deze informatiewijzer.
 
Behandeling
Bij longkanker kunnen verschillende behandelingen worden toegepast. Welke 
behandeling u krijgt, is onder meer afhankelijk van het type en de uitgebreidheid 
van de tumor. Behandelmogelijkheden zijn:
•	 operatie;
•	 bestraling (radiotherapie);
•	 een behandeling met celdodende medicijnen (chemotherapie);
•	 doelgerichte therapie ofwel targeted therapy;
•	 immunotherapie.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Het kan ook zijn dat uw arts u een combinatie van deze behandelingen adviseert, 
waarbij de volgorde is afgestemd op uw persoonlijke situatie. In dit supplement leest u 
meer over de verschillende behandelingsmogelijkheden, en over de onderzoeken die 
nodig zijn voordat u met een behandeling kunt starten.
 
contact
Medische vragen tijdens kantooruren
•	 Met medische vragen en/of zorgproblemen kunt u bellen van maandag t/m  

vrijdag tussen 08.30 - 16.00 uur met de polikliniek Longgeneeskunde:  
(073) 553 24 63. De medewerker plant in overleg met u een telefonische afspraak 
in bij de verpleegkundig specialist, voor dezelfde dag of op een later tijdstip als uw 
vraag kan wachten.

•	 Buiten kantooruren, in de weekenden en nachten neemt u contact op met 
de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00 (24 uur geopend).

 
overig
•	 Voor het maken van een afspraak met uw behandelend arts kunt u contact opne-

men met de polikliniek Longgeneeskunde, (073) 553 24 63.
•	 Voor taxibriefjes en machtigingen kunt u contact opnemen met het secretariaat 

Longgeneeskunde, (073) 553 24 63.
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