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Zorgpad neuro-oncologie 

Wanneer er bij een scan van de hersenen een afwijking wordt gezien die doet denken aan een hersentumor, wordt u in 

contact gebracht met een behandelteam voor hersentumoren. Hierbij zijn meerdere hulpverleners betrokken. Zij zijn 

gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van een hersentumor. De werkwijze van dit team is erop gericht om 

zo snel mogelijk alle benodigde informatie te verzamelen om een diagnose te kunnen stellen en de eventuele 

behandeling te starten.  

 

Casemanager neuro-oncologie 

Zodra de neuroloog op de scan van de hersenen een mogelijke hersentumor ziet, wordt contact opgenomen met de 

verpleegkundig specialist: William Westerweele. Als hij aanwezig is, komt hij bij u langs en anders wordt u op korte 

termijn gebeld. Voor al uw vragen rondom de onderzoeken en behandeling, kunt u bij William Westerweele terecht. Er is 

een nauwe samenwerking tussen hem en de artsen binnen het team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Westerweele 

088 125 44 60 

w.westerweele@adrz.nl  

 

Omdat het bericht van een mogelijke hersentumor onzekerheid kan opleveren voor u en uw omgeving vinden wij het 

belangrijk om uw huisarts hierover te informeren. Indien u daarmee akkoord gaat zullen wij uw huisarts telefonisch 

informeren over uw gezondheidssituatie.  

 

Gesprekshulp app 

Dit is een gratis app voor mensen met kanker en hun naasten. Met de app kun je gesprekken met je arts en andere 

zorgverleners voorbereiden, opnemen en terugluisteren. Deze app is gratis te downloaden in de Appstore of Google 

Playstore. 

 

Samenwerking Erasmus MC 

Voor het in kaart brengen van het type tumor en welke behandeling daarvoor het best mogelijk is, werken wij samen 

met het Erasmus MC in Rotterdam. Er wordt op korte termijn een afspraak ingepland op het spreekuur van de 

neurochirurg in het Erasmus MC. De zorg in het Erasmus MC wordt gecoördineerd door Marit Eland en Dianne Coule-

Seddon.  

Verdenking hersentumor 
Informatie diagnostiekfase 

Deze folder geeft u informatie over de diagnostiekfase bij verdenking van een 

hersentumor. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan 

zijn dan beschreven. 

onderdeel van 

mailto:w.westerweele@adrz.nl


 
Verdenking hersentumor 
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De afspraak in het Erasmus MC vindt plaats op de poli neurochirurgie en neemt vaak drie tot vier uur in beslag. Het is 

aan te raden om te zorgen voor wat afleiding in de wachtkamer en wat eten en te drinken mee te nemen. 

 

Rijgeschiktheid 

Omdat er sprake is van een mogelijke hersentumor mag u, op grond van de wet, voorlopig geen gemotoriseerde 

voertuigen besturen. De exacte termijn zal met u besproken worden. 

 

Belangrijke contactgegevens 

Adrz 

William Westerweele  

088 125 44 60  

w.westerweele@adrz.nl  

 

Polikliniek neurologie 

088 125 44 60 

secretariaat.neurologie@adrz.nl  

 

Erasmus MC 

Marit Eland Dianne Coule-Seddon 

06 225 451 85 06 333 420 08 

hersentumorpoli@erasmusmc.nl  

 

Nuttige websites 

Erasmus MC Rotterdam Hersentumorcentrum 

 Hersentumorcentrum.nl 

 Erasmusmc.nl/patientenzorg/inschrijving 

 Erasmusmc.nl/patientenzorg/aanmelden 

 

Stichting STOP hersentumoren 

Stophersentumoren.nl 

 

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut 

Zrti.nl 

 

Gamma Knife Centrum Tilburg 

Etz.nl/Centra/Gamma-Knife-Centrum 

 

Uw afspraken 

Afspraak Erasmus MC 

 

____________________________________________ 

 

Om______________________________________ uur. 

 

Polikliniek Neurochirurgie 

U parkeert het beste in de parkeergarage. 

mailto:w.westerweele@adrz.nl
mailto:secretariaat.neurologie@adrz.nl
mailto:hersentumorpoli@erasmusmc.nl
file://///domain.lan/dfsroot/appldata/Brochuremaker/Content/Oncologie/Tekstfragmenten/www.hersentumorcentrum.nl
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/inschrijving
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/aanmelden-bij-binnenkomst
https://www.stophersentumoren.nl/
http://www.zrti.nl/
https://www.etz.nl/Centra/Gamma-Knife-Centrum


 
Verdenking hersentumor 
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Westzeedijk 361 

3015 AA Rotterdam 

 

Vervolgafspraak Adrz 

____________________________________________ 

 

Om______________________________________ uur. 

 

Polikliniek neurologie 

□ Goes 

□ Vlissingen 

□ Zierikzee 

□ U wordt gebeld 
 


