Polikliniek voor afwijkingen in de lever,
alvleesklier en galwegen
(HPB poli)
Welkom
Welkom in het academisch ziekenhuis Maastricht
(azM).
Met uw huisarts of specialist heeft u besloten een
afspraak te maken bij de HPB (Hepato Pancreatico
Biliaire) polikliniek.
Bij deze polikliniek richten wij ons speciaal op
afwijkingen in de lever, alvleesklier en de galwegen.
In deze folder proberen we u zo goed mogelijk te
informeren over de gang van zaken bij onze
polikliniek.

voor wie is deze polikliniek bedoeld?
U wordt verwezen naar de HPB polikliniek als:
• Er aanwijzingen zijn dat u een acute
alvleesklierontsteking heeft doorgemaakt of dat u
lijdt aan een chronische alvleesklierontsteking.
• Bij u de verdenking bestaat op een afwijking van de
galwegen of galblaas (stenen, ontsteking of een
tumor).
• Via foto`s of scan (vaak per toeval) een afwijking in
de lever is gezien waarvan bepaald moet worden of
deze goedaardig is of dat er verder onderzoek en
behandeling nodig is.

De HPB Polikliniek
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De HPB poli is een polikliniek die geleid wordt door
een maag-, darm- en leverarts (MDL-arts) die nauw
samenwerkt met andere specialisten, waaronder
radiologen, chirurgen, een diëtiste en een anesthesist
van de Pijnpoli. Door deze samenwerking krijgt u een
zo optimaal mogelijk advies en/of behandeling.

U meldt zich aan de balie maag-, darm- en
leverziekten van de polikliniek Interne Geneeskunde
niveau 1 van het azM. Het HPB spreekuur is op
vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur.

De eerste afspraak
Voor uw eerste afspraak is 30 minuten gereserveerd.
Wij zullen deze tijd gebruiken om uw klachten en het
doel van het consult te bespreken. Vaak heeft er,
voorafgaand aan uw eerste bezoek, al onderzoek
plaatsgevonden. Als de verdenking bestaat op een
chronische alvleesklierontsteking krijgt u een
vragenlijst toegestuurd. Wij vragen u deze ingevuld
mee te nemen naar uw eerste polikliniekbezoek.
Aan het einde van uw eerste bezoek wordt een
(voorlopig) behandelplan opgesteld en zal zo nodig
aanvullend onderzoek worden afgesproken. Op dat
moment gaat een eerste brief naar de huisarts en/of
andere verwijzend specialist. Als het nodig is worden
de uitslagen van het onderzoek besproken tijdens ons
wekelijks multidisciplinaire (meerdere hulpverleners)
overleg. Eventueel wordt u na dit overleg
doorverwezen naar een andere specialist bijvoorbeeld
de chirurg.

Wetenschappelijk onderzoek
Het kan zijn dat u tijdens uw polibezoek wordt
benaderd door een arts of verpleegkundig specialist
om mee te doen aan medisch wetenschappelijk
onderzoek. Uiteraard beslist u zelf of u hieraan mee
wilt doen. Of u wel of niet meedoen, heeft geen
invloed op uw behandeling. Vraag naar de folder
`Gevraagd voor medisch wetenschappelijk
onderzoek`.

Contact
Met vragen over onderzoek en behandeling kunt u bij
uw behandelende MDL-arts terecht. Het is verstandig
om eventuele vragen op te schrijven, zodat tijdens het
consult alle zaken die u belangrijk vindt in alle rust
kunnen worden besproken. Voor vragen over
afspraken, verzetten van een afspraak of
organisatorische vragen kunt u terecht bij de
baliemedewerker van de polikliniek Interne
Geneeskunde.
Het telefoonnummer van de polikliniek is 043-387 58 21.
Als u niet tevreden bent over de behandeling of
bejegening bij de polikliniek dan vragen wij u dit direct
te bespreken met de betrokken medewerker, het
hoofd van de polikliniek of uw behandelend arts.
We streven naar een zo goed mogelijke hulpverlening
en begeleiding van elke patiënt die ons spreekuur
bezoekt. Als u over een klacht met iemand anders
wilt praten, dan kunt u zich wenden tot de
medewerkers van het Patiëntenvoorlichtingscentrum.
Meer informatie vindt u in de folder “klachtenopvang
azM”. Deze folder is te verkrijgen bij de polikliniek en
bij het Patiëntenvoorlichtingscentrum.
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