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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
Iedereen die te horen krijgt dat de kans groot is dat hij dikkedarmkanker heeft, schrikt en wil zo snel mogelijk
zekerheid hebben of hij daadwerkelijk kanker heeft en welke behandeling mogelijk is.
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen heeft een zorgprogramma ontwikkeld dat erop gericht is snel een
diagnose te stellen en u in een zo’n kort mogelijk tijdsbestek zo goed mogelijk te behandelen. In ons
ziekenhuis voeren de MDL-oncologieverpleegkundigen of verpleegkundige specialisten de rol uit van
casemanager, zij coördineren het zorgprogramma tot aan de operatie. De casemanagers zijn het centrale
aanspreekpunt en helpen u om een overzicht te houden. Zij hebben contact met alle behandelaars en
verschillende afdelingen die betrokken zijn bij uw behandeling. Zij zorgen ervoor dat de onderdelen van de
behandeling zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en informeren u over wat de onderzoeken en de
behandeling inhouden.

Stappenplan zorgprogramma
Het zorgprogramma bestaat uit een aantal stappen. Om u inzicht te geven in dat wat u te wachten staat
geven we u hier een overzicht.
Het kan zijn dat in uw speciﬁeke situatie wordt afgeweken van de hierna beschreven stappen. Dit
wordt altijd toegelicht.
Mogelijke stappen
1. U heeft een kijkonderzoek van de dikke darm (colonoscopie) gehad. Hierbij zijn biopten (stukjes weefsel)
afgenomen. De biopten worden in het laboratorium onderzocht. De definitieve uitslag van dit
onderzoek is pas na minimaal drie dagen beschikbaar.
2. De arts die de colonoscopie verrichtte, acht de kans groot dat u dikkedarmkanker heeft en daarom krijgt
u binnen drie werkdagen (na de colonoscopie) een gesprek met de casemanager.
Ondanks dat het nog niet helemaal zeker is dat u dikke darmkanker heeft, wordt al begonnen met enkele
aanvullende onderzoeken:
Ct-scan van de longen
CT-scan van de lever/abdomen(buik): Als voorbereiding op deze CT-scan dient u 24 uur van tevoren een
contrastvloeistof te drinken. De vloeistof met begeleide informatie ontvangt u van de verpleegkundige.
Bloedonderzoek
ECG (hartfilmpje)
Indien u 70 jaar of ouder bent, volgt er nog een afspraak bij de geriater, ter beoordeling van uw algehele
toestand.
Als blijkt dat uw voedingstoestand niet voldoende is, schakelen wij een diëtiste voor u in.
We proberen de afspraken voor deze onderzoeken meteen voor u te regelen. Mocht dit echter niet lukken,
dan krijgt u thuis bericht wanneer de onderzoeken wel kunnen plaatsvinden.
Nadat alle onderzoeken en voorbereidende gesprekken hebben plaatsgevonden, vindt er een bespreking
plaats, waarin een behandelvoorstel voor u wordt besproken met alle betrokken specialisten. Uzelf bent
hierbij niet aanwezig. Uw huisarts ontvangt een brief met de uitslag van deze bespreking binnen een paar
dagen. Na deze bespreking volgen de volgende stappen:
Er wordt een vervolgafspraak gepland met uw behandelend arts. In dit gesprek wordt de definitieve
uitslag van de onderzoeken met u besproken. De volledige diagnose kan nu gesteld worden en met u
wordt gekeken naar de behandelmogelijkheden.
De casemanager zal u daarna bellen om het gesprek nog eens na te bespreken en te informeren over
verdere afspraken.
Hierna volgt een afspraak bij de chirurg. Hij informeert u over de operatie(-techniek), risico’s en
eventuele complicaties.
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Na de afspraak met de chirurg gaat u naar de zorgplanner bij het opnamebureau. Zij maakt samen met
u de afspraak voor de anesthesist, indien u die nog niet had gekregen. De anesthesioloog geeft u alleen
informatie over alles wat met de anesthesie te maken heeft. De anesthesioloog kan beslissen of er
aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie. Tevens ontvangt u de afspraak voor de operatie, mocht
de exacte operatiedatum nog niet bekend zijn, dan licht de zorgplanner u hierover telefonisch in. Na de
anesthesie volgt een afspraak bij de casemanager.
Als het nodig is, regelt de verpleegkundige van de verpleegafdeling, na de operatie, thuiszorg voor u.
Na de operatie wordt u geïnformeerd over het vervolgtraject. Wat de mogelijkheden zijn is sterk
afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de uitslag van de operatie.
Wij zijn ons ervan bewust dat de confrontatie met kanker een schokkende gebeurtenis is. Voor iedereen die
ermee te maken krijgt heeft het gevolgen op allerlei terreinen. Wij zullen daarom naast uw lichamelijke
gesteldheid ook aandacht hebben voor eventuele psychosociale problematiek.

Meer informatie
In ons ziekenhuis coördineren de casemanagers het zorgprogramma. U kunt hen tijdens kantooruren bellen
voor alle mogelijke vragen.
Tel: : 088 4591880
Mailen kan ook: mdloncologie@zuyderland.nl. Vermeld in de mail uw volledige naam, geboortedatum en
telefoonnummer.
Interessante websites:
www. kwf.nl
www.thuisarts.nl
www.kanker.nl
www.spks.nl
Uw behandelaars:
Uw behandelend arts (internist of maag-, darm- en leverarts) is:
………………………….………………………………………….
Uw behandelend chirurg is:
……………………………………………………………………..
www.zuyderland.nl/dikkedarmkanker
www.zuyderland.nl
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