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Zuyderland is een zorginstelling die
zorg biedt in de gehele zorgketen
(Cure en Care), wat in deze omvang
uniek te noemen is.
Patiënten en cliënten zijn bij ons in
vertrouwde handen, vanaf de
geboorte tot aan de laatste
levensfase. We zijn een service- en
persoonsgerichte organisatie van
hoge kwaliteit en bieden patiënten en
cliënten de mogelijkheden om goed
geïnformeerd mee te beslissen wat er
wel en niet moet gebeuren.
Onze patiënten en cliënten krijgen
volop mogelijkheden om aan te
geven welke elementen zij in de zorg
belangrijk vinden.
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Inleiding
U bent door uw specialist verwezen naar het ‘Maag en Slokdarmcentrum Limburg’. U komt hier op het
spreekuur omdat u dan behandeld wordt door experts (professionals/artsen) die kundig zijn op het gebied
van zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen.
We realiseren ons dat dit een moeilijke periode voor u kan zijn. Deze informatie is dan ook bedoeld om u te
informeren wat wij voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten.

Maag en slokdarmcentrum Limburg
In Limburg heeft de Maatschap Heelkunde Zuid-Limburg (MHZL) een regionale centrumfunctie voor de
chirurgische behandeling van het slokdarm- en maagcarcinoom. Deze centrumfunctie is nodig omdat het
zeer complexe operaties betreft. Deze operaties komen te weinig voor in de afzonderlijke ziekenhuizen. Door
deze operaties te bundelen in één entrum met gespecialiseerde teams kunt u rekenen op kwalitatief
hoogwaardige zorg. Inmiddels zijn de teams zo gespecialiseerd dat deze ingrepen bij voorkeur
als kijkoperatie worden uitgevoerd. Deze techniek levert ten opzichte van de klassieke procedure (open
operatie) voor u voordelen op: kleiner litteken, minder pijn, een sneller herstel en vaak ook een kortere
opname in het ziekenhuis. Patiënten met slokdarmkanker worden behandeld in het Atrium MC te
Heerlen; patiënten met maagkanker worden behandeld in het uyderland Medisch Centrum te Sittard. Over
beide centra verspreid worden jaarlijks gemiddeld 90 patiënten gezien en behandeld.

Zorgpad
Na de intake op de polikliniek worden uw gegevens door een team van experts beoordeeld. Dit team bestaat
uit maag-, darm- en leverartsen, oncologen, radiotherapeuten, ncologisch chirurgen en een verpleegkundig
specialist. Zij besluiten gezamenlijk voor directe chirurgische behandeling of eventueel eerst chemotherapie
waarna chirurgie zal volgen. De chemotherapie kan zowel in het Zuyderland Medisch Centrum worden
gegeven als in uw eigen ziekenhuis. De behandelende chirurg en de verpleegkundig specialist houden altijd
contact met uw behandelaar in uw eigen ziekenhuis.

Team Zuyderland Medisch Centrum
Het chirurgisch behandelteam in het Zuyderland Medisch Centrum wordt gevormd door de chirurgen dr.
Hoofwijk, dr. Hulsewé en dr. Stoot en een verpleegkundig specialist, mevr. Snijders.

De eerste afspraak
U wordt verwacht op het combinatiespreekuur van de verpleegkundig specialist en de chirurg. Zij zullen u
vragen stellen, uw vragen beantwoorden en het behandeltraject met u bespreken. Ook wordt u lichamelijk
onderzocht. Houdt er rekening mee dat een bezoek aan de polikliniek langere tijd in beslag kan nemen.
Wij vragen u vriendelijk om:
medicijnen of medicijnpaspoort mee te nemen
bijgevoegd formulier(en) in te vullen en mee te nemen.
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Vragenlijsten
Om een goede inschatting te krijgen van uw gezondheidstoestand, vragen we u om de bijgevoegde
vragenlijsten in te vullen. De arts van het behandelteam bekijkt en gebruikt ze bij de kennismaking op de
polikliniek. Dit helpt ons team om nog meer zorg en informatie op maat te geven.

Vervolgafspraken
Wij streven ernaar om de vervolgafspraken en operatie bij uw behandelende arts te plannen. Dit is helaas
niet altijd mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wetenschappelijk onderzoek
Verbeterde zorg is een groot voordeel van de behandeling in een gespecialiseerd centrum voor deze vorm
van chirurgie. Ook is de ontwikkeling in wetenschappelijk onderzoek een prioriteit voor het Zuyderland
Medisch Centrum. Het doel is om de zorg voor patiënten met dezelfde aandoening verder te onderzoeken en
waar mogelijk te verbeteren. U kunt gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijke studies. U
krijgt dan mondelinge informatie, een folder met schriftelijke informatie en bedenktijd.

Begeleiding en aanvullende informatie
De verpleegkundig specialist begeleidt u tijdens de hele behandeling. Deze verpleegkundige is opgeleid om
een aantal taken van de arts over te nemen. Arts en verpleegkundige werken nauw samen. De
verpleegkundig specialist is het aanspreekpunt voor uw behandeling, voor aanvullende informatie,
ondersteuning en overige vragen.

Contactgegevens Chirurgie
Verpleegkundig specialist
Claire Snijders
Telefoon 088 – 459 1850

Vrijdag afwezig
Chirurgie
Meldpunt Oost 11 lokatie Sittard-Geleen
Afsprakennummer 088 - 459 9719

Internet
www.zuyderland.nl
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