
 

Vermoeden op een tumor van de alvleesklier 

Er is bij u een echo of een CT-scan van de buik gemaakt, waarbij er een vermoeden bestaat op een tumor van de 

alvleesklier (pancreas). De alvleesklier is een orgaan dat een belangrijke rol speelt bij de spijsvertering. De alvleesklier ligt 

achter in de bovenbuik, vlak voor de wervelkolom. De alvleesklier heeft als functie het produceren van alvleeskliersap 

wat een functie heeft bij de spijsvertering en het produceren van hormonen die de bloedsuikerspiegel op peil houden. 

 
Bron: Gezondheidsplein.nl 

 

Zorgpad pancreastumor 

Wanneer er sprake is van een tumor aan de alvleesklier of een vermoeden daarop, wordt u verwezen naar een 

deskundig behandelteam. Dit behandelteam bestaat uit de volgende personen uit Adrz: MDL-arts, internist-oncoloog, 

patholoog, verpleegkundig specialist en diëtiste. Vanuit het Erasmus MC de chirurg en een verpleegkundig specialist. 

Wanneer de diagnostiek in Adrz heeft plaatsgevonden, worden uw gegevens opgestuurd naar het Erasmus MC.  

 

Verpleegkundig specialist 

Judith Kuiper en Marjon Oostdijk zijn verpleegkundig specialist. Zij zijn uw aanspreekpunt, wanneer er bij u een tumor in 

de alvleesklier is ontdekt of wanneer daar een vermoeden op is. Voor al uw vragen rondom uw onderzoeken en/of 

behandeling kunt u bij hen terecht. Daarnaast zien zij er op toe dat de afspraken goed op elkaar zijn afgestemd en dat 

alles vlot verloopt. Ook hebben zij nauw contact met de specialisten uit het Erasmus Medisch Centrum. 

 

 
Judith Kuiper  Marjon Oostdijk 

 

Verdenking alvleesklierkanker 
Informatie diagnostiekfase 

Deze folder geeft u informatie over de onderzoeksperiode bij verdenking van een 
alvleeskliertumor. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders 
kan zijn dan beschreven. 

onderdeel van 

http://www.ggezondheidsplein.nl/


Aanvullende onderzoeken 

Om beter geïnformeerd te zijn over uw gezondheidstoestand worden er aanvullende onderzoeken verricht. Deze 

onderzoeken kunnen bestaan uit: 

 

Laboratoriumonderzoek 

Er wordt bloed bij u geprikt op een speciaal stofje (het CEA 19.9). Bij patiënten met alvleesklierkanker is dit stofje 

verhoogd. 

 

CT-scan 

Wanneer er nog geen CT-scan is gemaakt en er vermoeden bestaat op een tumor van de alvleesklier, zal er een CT-scan 

worden gemaakt. Dit onderzoek duurt ruim een kwartier. U krijgt instructie over de voorbereiding.  

 
 

MRI  

In sommige gevallen wordt er in plaats van een CT-scan een MRI van de buik gemaakt. Deze MRI duurt ongeveer een 

halfuur. Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. U hoeft niet nuchter te zijn. Van tevoren wordt gevraagd of u 

last heeft van claustrofobie en of u ergens metaal heeft in uw lichaam.  

 

 
Bron: Siemens  

 

ERCP 

Wanneer er sprake is van een verstopte galweg of wanneer de CT onvoldoende uitsluitsel kan geven met betrekking tot 

de diagnose, wordt er een ERCP (endoscopische retrograde cholangio pancreaticografie) verricht. Dit onderzoek wordt 



uitgevoerd met een flexibele slang (scoop) die door uw mond naar uw galwegen wordt opgevoerd. Tijdens dit onderzoek 

krijgt u een lichte narcose en moet u na het onderzoek een nachtje in het ziekenhuis blijven. Eventueel kan de arts 

tijdens het onderzoek weefsel afnemen voor verder onderzoek en/of kan er tijdens het onderzoek een buisje (stent of 

endoprothese) worden geplaatst om de galwegen open te houden. Wanneer dit onderzoek bij u plaats gaat vinden, 

wordt u hierover geïnformeerd. Ter voorbereiding wordt er vanuit de afdeling anaesthesie contact met u opgenomen. 

 

Endoechoscopie 

Dit onderzoek is een combinatie van een echografie en een endoscopie. Tijdens dit onderzoek kan de alvleesklier 

bekeken worden en zo nodig kan er weefsel voor verder onderzoek afgenomen worden. Meer informatie over dit 

onderzoek kunt u vinden op: www.adrz.nl/onderzoeken-behandelingen/echo-endoscopie-oraal-mdl/ 

 

Multidisciplinair overleg Erasmus MC 

Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken zal er overleg plaatsvinden met het Erasmus MC.  In het Erasmus MC is 

iedere maandagavond een multidisciplinair overleg waarbij uw gegevens worden besproken en er een behandeladvies 

wordt gegeven. Dit advies zullen wij zo spoedig mogelijk met u bespreken.  

 

Consult chirurg Erasmus MC 

Het kan zijn dat naar aanleiding van de bespreking in het Erasmus MC de chirurg uit het Erasmus MC u persoonlijk op de 

polikliniek wilt zien. Indien dit het geval is zal er voor u een afspraak worden gemaakt. 

 

Behandelplan 

Afhankelijk van de behandeling die voor u het meest geschikt is, zal de behandeling plaats vinden in het Erasmus MC, 

Adrz of in beide ziekenhuizen. U krijgt hierover aanvullende informatie. 

 

Contact opnemen bij vragen, klachten of onduidelijkheden 

Tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen met Judith Kuiper of Marjon Oostdijk; bij geen gehoor kunt u via de 

receptie (telefoonnummer 088 125 00 00) vragen naar de poli MDL). 

 

Buiten de kantoortijden kunt u bellen naar het ziekenhuis in Goes (telefoonnummer 088 125 00 00) en vragen naar de 

Spoedeisende Hulp. 

  

Ruimte voor uw vragen 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

http://www.adrz.nl/onderzoeken-behandelingen/echo-endoscopie-oraal-mdl/
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Bereikbaarheid  

Hieronder vindt u de gegevens over de bereikbaarheid. Indien mogelijk, heeft het onze voorkeur dat u uw vragen per e-

mail stelt. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar voor dringende vragen.  

 

Reden  Tijd Met wie  Telefoonnummer 

Voor vragen 

over controle-

afspraken  

8.30-16.30 uur Afspraakcentrale Adrz  

 

 

088 125 00 00 

Afspraakcentrale@adrz.nl 

(graag uw naam en geboortedatum 

vermelden) 

Voor andere 

vragen 

(liefst per mail)  

Telefonisch spreekuur 

op werkdagen van 

8.30-09.00 uur  

Verpleegkundig specialist 

Judith of Marjon  

j.kuiper@adrz.nl  

06 835 912 52 

 

marjon.oostdijk@adrz.nl  

06 129 233 08 

 

Voor acute 

problemen  

 

Werkdagen 

8.00 -17.00 uur 

Verpleegkundig specialist 

Judith of Marjon 

Judith Kuiper 

06 835 912 52 

Marjon Oostdijk 

06 129 233 08 

Buiten kantooruren Spoedeisende Hulp Via receptie Adrz 

088 125 00 00 
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