Patiënteninformatie

Zorgpad hoofd-halskanker
Als bij u een verdenking bestaat op kanker in het hoofd-hals
gebied, dan wilt u zo snel mogelijk zekerheid
hebben over de diagnose en het behandelplan.
Wij streven ernaar voor u de periode van onzekerheid zo
kort mogelijk te houden. Dat wil zeggen dat wij de bezoeken
bij de arts(en) en onderzoeken die nodig zijn om tot een
juiste diagnose te komen, binnen enkele dagen uitvoeren.
Aansluitend krijgt u de uitslag en een mogelijk
behandelvoorstel.
Dit betekent dat u niet een maar meerdere dagen in dezelfde week afspraken heeft in het
Maastricht UMC+. Soms zijn aanvullende of meer uitgebreide onderzoeken nodig en volgt de
uitslag een week later.
In dit patiënten blad informeren wij u over uw eerste afspraak.
De eerste onderzoeksdag is altijd op maandag. Telefonisch of per brief krijgt u het precieze tijdstip
van ons. Let op: we plannen de afspraken vanaf 8:00 uur.
In de loop van de ochtend volgen er nog onderzoeken bijvoorbeeld op de afdeling Beeldvorming.
Een vrijwilliger begeleidt u zo nodig naar deze afdelingen.
Op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorarts (KNO)/ Mond-Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
maakt u kennis met de oncologieverpleegkundige die u gedurende de diagnostische fase gaat
begeleiden. Zij regelt tevens uw afspraken en is uw aanspreekpunt bij vragen.
Op de polikliniek KNO/MKA wordt u deze ochtend gezien door meerdere artsen.
 KNO-arts,
 Radiotherapeut
 Mond-kaak- en aangezichtschirurg.
Hierna krijgt u uitleg en spreken wij de onderzoeken met die nog nodig zijn met u af.
Bij dit overleg zijn alle betrokken artsen aanwezig. Stel tijdens dit overleg uw eventuele vragen.
In dit patiënten gesprek krijgt u de uitslag en een voorstel voor een behandeling. Soms zijn
vervolgonderzoeken noodzakelijk. In het schema op de achterkant van dit blad vindt u een
overzicht van de meest voorkomende onderzoeken bij hoofd- halskanker.
Voorbereiding
Helaas kunnen wij het tijdstip van uw afspraak niet aanpassen. Om alle onderzoeken af te ronden,
is soms een vroege afspraak noodzakelijk.
Houdt u rekening met de verkeersomstandigheden in de buurt van Maastricht. Kijk voor actuele
informatie op www.Maastrichtbereikbaar.nl
Wilt u al op zondagavond komen, dan het mogelijk om vlakbij het Maastricht UMC+ tegen
gereduceerd tarief te overnachten. De accommodatie kunt u op vrijdag voorafgaand aan uw
afspraak aanvragen bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf.
Telefoon 043-387 52 52 (bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur).
U hoeft voor uw eerste afspraak niet nuchter te zijn. U kunt een lunchpakket meenemen voor u
en uw begeleider(s) of tussendoor een hapje gaan eten in ons Bezoekersrestaurant in het
hoofdgebouw van het Maastricht UMC+. Het kan voorkomen dat wij u in de loop van de ochtend
vragen om niet meer te eten of te drinken in verband met een onderzoek in de middag.
Neem u een actueel overzicht van alle medicijnen die u gebruikt.
Overzicht onderzoeken
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Dag
Maandagochtend

Maandagmiddag

Dinsdag

Wat
Polikliniek Keel-, Neus- en
Oorarts (KNO)
Mond-Kaak- en
Aangezichtschirurgie (MKA)
Foto borstkast

Waar
Route H 2 - groen

Foto mond en kaken

MKA
Route H 2 - groen Niveau 2
Longfunctie
Route G 2 -groen Niveau 2

Panendoscopie onder lokale
verdoving

Beeldvorming
Route H 3 -rood) Niveau 3

Focusonderzoek

MKA
Route H 2 - groen) Niveau 2

Onderzoek bij de polikliniek
Anesthesie
Aanvullende onderzoeken bij
de afdeling Beeldvorming
waaronder mogelijk: CT-hals,
MRI-hals, echo hals.

Route 6 - blauw
Niveau 1
Beeldvorming
Route H 3 - rood
Niveau 3

Als een panendoscopie onder volledige narcose noodzakelijk is, plannen wij afspraak voor opname apart
gepland.
U krijgt een afspraak voor de uitslagen nadat alle onderzoeken zijn afgerond en besproken met alle
betrokken zorgverleners.
Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of heeft u klachten, neem dan contact met
ons op.
Polikliniek KNO
043-387 54 00
(tijdens kantooruren)
Oncologiecentrum
043-387 64 00
(tijdens kantooruren)
Polikliniek MKA
043-387 52 00
(tijdens kantooruren)
Websites
 www.oncologie.mumc.nl
 www.kanker.nl
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