Patiënteninformatie

Het behandelteam
De maag-darm-lever (MDL)-arts/leverspecialist is meestal de eerste arts waarmee u in contact
komt op de poli. De MDL-arts stelt de diagnose en bespreekt in gezamenlijk overleg met de
oncologen, chirurgen en radiologen wat voor u het beste onderzoeksplan of behandeloptie is. Dus,
zelfs als u maar één dokter heeft gesproken van één discipline, dan is uw ziektegeschiedenis in het
team besproken.
Afhankelijk van welke behandeling u ondergaat, komt u naast de MDL-arts ook in contact met een
oncoloog, chirurg, interventieradioloog, nucleair geneeskundige of, in sommige gevallen, een
radiotherapeut/bestralingsarts. Ongeacht welke behandeling er wordt ingezet, wordt u naast de
oncoloog of chirurg ook door de MDL-arts verder poliklinisch gevolgd.
Omdat u dus met veel hulpverleners in aanraking komt, hebben wij een lijst gemaakt waar de
functies van deze specialisten beschreven staan en waarop u de namen van de verschillende
hulpverleners kunt invullen, voor zover bij u van toepassing.
Het Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat in dit ziekenhuis niet alleen
patiënten worden behandeld, maar ook artsen worden opgeleid. Ook met deze specialisten in
opleiding oftewel assistenten kunt u tijdens uw ziekenhuisbezoek in contact komen. Deze worden
steeds nauw begeleid door de specialisten.

Leden van het team
Maag-darm-lever-arts (MDL)-arts
Naam:
De MDL-arts oftewel leverspecialist is gespecialiseerd in de diagnose, opvolging en behandeling
van leverziekten. Leverkanker is een complicatie van vele leverziekten. Daarom dat de MDL-arts
betrokken is bij de opvolging van uw leverziekte en van de leverkanker.
Medisch Oncoloog
Naam:
Een medisch oncoloog (internist-oncoloog) is een specialist die zich bezighoudt met de nietchirurgische behandeling van kanker. Dit kan gaan van lokale chemo- of bestralingstherapie ter
hoogte van de lever middels bolletjes (in samenwerking met de interventieradioloog en nucleair
geneeskundige) tot behandeling met medicijnen tegen de leverkanker.
(Interventie) radioloog
Naam:
De radioloog is gespecialiseerd in het beoordelen van de scans bij de diagnose van leverkanker en
de opvolgscans om te zien of een eventuele behandeling effect heeft gehad.
De interventieradioloog voert de behandelingen met lokale chemo- of bestralingstherapie
middels “bolletjes” ter hoogte van de lever uit. Dit wordt trans-arteriële chemo-embolisatie
(TACE) en selectie interne radiatie therapie (SIRT) genoemd.
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Chirurg
Naam:
De chirurg komt in beeld wanneer de leverkanker wordt verwijderd middels een leveroperatie.
Tevens voeren chirurgen levertransplantaties uit.
Radiotherapeut-oncoloog
Naam:
Een radiotherapeut is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling met bestraling van buiten
het lichaam af.
Nucleair geneeskundige
Naam:
De nucleair geneeskundige is betrokken bij de SIRT behandeling oftewel de behandeling met
bestralingsbolletjes.
AIOS/arts in opleiding tot medisch specialist
Naam:
De arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een vervolgopleiding volgt tot
medisch specialist volgt. Tijdens opname of polikliniekbezoek is de arts-assistent soms uw
behandelend arts. De arts-assistent werkt altijd onder eindverantwoordelijkheid van de medisch
specialist.
Verpleegkundig specialist
Naam:
De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met leverkanker
en combineert psychosociale en medische zorg. Tijdens de behandeling is de verpleegkundig
specialist voor u het aanspreekpunt. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met uw
behandelend arts en is daardoor op de hoogte van uw situatie. Daarbij coördineert de
verpleegkundig specialist de zorg tijdens het gehele behandeltraject.
Diëtist
Naam:
De diëtist geeft u advies over voedingsgewoonten bij leverziekten en leverkanker.
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