Verdenking kanker 12vingerige darm
Informatie diagnostiekfase
Deze folder geeft u informatie over de onderzoeksperiode bij een afwijking in de 12vingerige darm (duodendum). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de
situatie anders kan zijn dan beschreven.
Er is bij u een gastroscopie uitgevoerd. In de informatie die u hebt gekregen staat vermeld dat complicaties zelden
voorkomen. Mocht u toch klachten hebben, kunt u bellen naar 088 125 00 00 en vragen naar poli MDL. Buiten de
kantoortijden kunt u vragen naar de Spoedeisende Hulp.
Zorgpad
Wanneer bij een gastroscopie een afwijking wordt gevonden, wordt u doorverwezen naar een deskundig behandelteam.
Dit team bestaat uit onder andere een MDL-arts, internist, radioloog, patholoog en verpleegkundig specialist.
Verpleegkundig specialist
Judith Kuiper en Marjon Oostdijk zijn verpleegkundig specialist. Zij zijn uw aanspreekpunt, wanneer er bij u een afwijking
ontdekt. Zij nemen contact met u op en zorgen voor het verdere traject van diagnostiek en zonodig verwijzing. Voor al
uw vragen rondom uw behandeling, kunt u bij hen terecht. Zij werken nauw samen met de artsen binnen dit team.
Daarnaast zien zij erop toe, dat afspraken goed op elkaar zijn afgestemd en dat het hele proces van diagnostiek en
behandeling vlot verloopt.
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Marjon Oostdijk

Aanvullende onderzoeken
Om beter geïnformeerd te zijn over de rest van uw gezondheidstoestand, worden aanvullende onderzoeken gedaan.
Laboratoriumonderzoek
Er wordt bloed geprikt als voorbereiding op de verschillende onderzoeken en daarnaast om geïnformeerd te worden
over uw gezondheidstoestand.

onderdeel van

CT-scan
Wanneer er na een gastroscopie gedacht wordt aan een kwaadaardige tumor, wordt er verder onderzoek gedaan om
eventuele uitzaaiingen uit te sluiten. Dit is meestal een CT-scan van de buik en de longen. Het onderzoek duurt ongeveer
een half uur.




Niets meer eten vanaf 4 uur voor het onderzoek, in deze 4 uur wordt u geacht om liter heldere dranken te drinken
zonder alcohol of koolzuur.
U kunt de folder digitaal raadplegen op Adrz.nl.

Multidisciplinair overleg
Elke week op woensdag vindt in het Adrz het multidisciplinair overleg plaats. Tijdens dit overleg worden uw uitslagen
besproken met verschillende artsen en verpleegkundigen en wordt een behandelplan opgesteld. U hoeft hierbij niet
aanwezig te zijn.
Behandelplan
Kort na het MDO wordt er tijdens een consult de uitslagen en behandelplan met u besproken.
Ruimte voor uw vragen
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Bereikbaarheid
Hieronder vindt u de gegevens over de bereikbaarheid. Indien mogelijk, heeft het onze voorkeur dat u uw vragen per email stelt. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar voor dringende vragen.
Reden

Tijd

Met wie

Telefoonnummer

Voor vragen
over controleafspraken

8.30-13.00 uur

Afspraakcentrale Adrz

Voor andere
vragen
(liefst per mail)

Telefonisch spreekuur
op werkdagen van
8.30-09.00 uur

Verpleegkundig specialist
Judith of Marjon

088 125 00 00
Afspraakcentrale@adrz.nl
(graag uw naam en geboortedatum
vermelden)
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

Spoedeisende Hulp

Via receptie Adrz
088 125 00 00
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