
Zorgpad darmkanker
Beste patiënt

Er werd bij u een tumor in de darmen ontdekt.  Om u de best 
mogelijke zorg te bieden, wordt u opgenomen in het zorgpad 
darmkanker.  Een zorgpad is een wetenschappelijk onderbouwde 
werkwijze waaraan alle hulpverleners samen werken om u 
kwalitatieve zorg op maat aan te bieden.  In dit geval zijn dit uw 
huisarts, de maag-darm-leverarts/digestief oncoloog, chirurg, 
trajectverpleegkundige digestieve oncologie, thuis- en 
ziekenhuisverpleegkundigen, patiëntenbegeleiding en andere 
medici en paramedici.

In deze folder geven we een overzicht van de verschillende fases 
van dit zorgpad. 
Bij vragen kunt u steeds terecht bij uw huisarts, uw arts in het 
ziekenhuis of de trajectverpleegkundige.
We wensen u een goed herstel toe.

De artsen en hun team



De stappen in het zorgpad

a) Diagnosefase

De MDL-arts heeft een darmonderzoek gedaan en daarbij werd 
een tumor ontdekt. Op zich kan de arts al een sterk vermoeden 
hebben dat het om een kwaadaardige tumor gaat maar dit moet in 
veel gevallen met meer zekerheid bevestigd worden. 
Daarom nam de MDL-arts tijdens het darmonderzoek 
verschillende stukjes weefsel (biopten) weg voor onderzoek.  

Er zijn daarnaast ook een paar bijkomende onderzoeken nodig in 
het dagziekenhuis:  

•  een bloedafname
•  een wisser van de huid en de mond om te zien of u geen drager 
    bent van de ziekenhuisbacterie MRSA
•  een CT-scan van de buik en borstkas. Door deze scan zien we of        
    het om een lokale tumor gaat of als er uitzaaiïngen (metastasen)    
    te vinden zijn. 

We brengen u ook in contact met onze trajectverpleegkundige 
digestieve oncologie. Zij zal u verder begeleiden in elke fase van uw 
behandeling. U, uw partner of andere gezinsleden kunnen terecht 
bij de trajectverpleegkundige voor verdere vragen rond de 
planning. 

Tot slot krijgt u een afspraak mee bij uw MDL-arts voor het  
bespreken van de resultaten van de onderzoeken. De arts zal het 
verdere behandelplan uitleggen en een antwoord proberen te  
bieden op al uw vragen. 

Na deze raadpleging bij de MDL-arts leggen we een afspraak vast 
bij de chirurg en krijgt u een transferdocument en het preoperatief  
boekje mee.

Volgend op de bespreking van de resultaten bij de MDL-arts,  
maakt u een afspraak voor een raadpleging bij uw huisarts. Vragen 
die u zich stelt na de raadpleging bij de MDL-arts, kunt u dan met 
uw huisarts bespreken. Deze afspraak met uw huisarts is een  
belangrijk moment in dit traject. Deze afspraak zorgt er namelijk 
voor dat uw huisarts volledig op de hoogte is over uw toestand . Zo 
kan zij/hij u best begeleiden doorheen dit traject. Zij/hij is en blijft  
immers uw eerste aanspreekpunt buiten het ziekenhuis.   

De huisarts zal met u : 

         • het transferdocument overlopen 

         • het preoperatief boekje invullen

         • een sociale screening doen: 
         Samen met u bekijkt de huisarts welke hulp u  eventueel na de  
         operatie nodig zal hebben. Het is mogelijk dat de sociale dienst      
        van het ziekenhuis hiervoor contact met u opneemt. Zo kan uw 
         herstel na het ontslag uit het ziekenhuis, goed verlopen.  

        • uw voedingspatroon screenen:
        De huisarts zal uw voedingspatroon bevragen. Indien nodig             
        zal de huisarts u advies geven om u te helpen uw voeding te 
        verbeteren vóór de operatie. De informatiefolder  ‘Energie- en   
        eiwitrijke voeding’ kan u hierbij helpen. De diëtiste zal uw
        voedingstoestand verder opvolgen en zo nodig bijsturen.



b) Operatiefase

De raadpleging bij de chirurg is in eerste instantie een 
kennismaking. De chirurg zal u informatie geven over de operatie, 
de opnameduur, het verloop van de opname,… U krijgt een folder 
zodat u alles nog eens rustig kan doornemen. Op basis van het 
advies van de huisarts neemt de chirurg contact op met de sociale 
dienst. 
Wenst u na deze raadpleging bij de chirurg de  
trajectverpleegkundige nog eens te zien, dan kunt u dit vragen aan 
het secretariaat chirurgie. Zij bellen haar voor u op.

Na de operatie wordt de tumor en het omliggend weefsel door het 
lab voor pathologie grondig onderzocht. Dit vraagt enkele dagen 
werk. Deze resultaten worden besproken op een MOC 
(= multidisciplinair oncologisch overlegcomité). Dit is een 
wekelijkse vergadering waar een vertegenwoordiging van de 
verschillende disciplines die met uw ziekte te maken hebben, 
aanwezig zijn. Uw huisarts wordt hiervoor uitgenodigd. Op dit 
overleg wordt beslist of een nabehandeling al of niet nodig is. 
We beseffen dat dit voor u als patiënt, partner,... een onrustig  
afwachten is. 

We vragen dat u de dag na ontslag met uw huisarts contact 
opneemt. Hij zal uw algemene toestand controleren. Zij/hij zal de 
verdere planning van de zorg met u bespreken, o.a. het verwijderen 
van de hechtingen.

Bij het ontslag uit het ziekenhuis wordt er na maximum 3 weken 
een vervolgafspraak gemaakt bij de chirurg.

c) Chemotherapiefase

Als het besluit van het multidisciplinair overleg (MOC) is dat u een 
nabehandeling met chemotherapie moet krijgen, wordt u na de 
raadpleging bij de chirurg doorverwezen naar de MDL-arts. Deze 
artsen zijn ook digestief oncoloog en hebben de nodige kennis en 
ervaring om chemotherapie op het gebied van het maag-darmstel-
sel te geven. De arts zal u uitleg geven over deze behandeling. 
 
Tijdens/na de raadpleging bij de MDL-arts komt de 
trajectverpleegkundige erbij. Zij begeleidt u gedurende de hele 
behandeling en  zal u na de raadpleging meenemen om u op 
verhaal te laten komen. Zij informeert u verder over het verloop 
van de chemotherapie en de mogelijke bijwerkingen. Daarnaast zal 
zij alles praktisch regelen voor de start van de chemotherapie. Als 
team streven we ernaar om uw behandeling met chemotherapie 
comfortabel te laten verlopen. 
 
Telkens u komt voor chemotherapie zal u uw MDL- arts zien. 
Naast de arts en de trajectverpleegkundige is er een heel team voor 
u ter beschikking: 
 
•  De sociale dienst neemt contact met u op tijdens de  
chemotherapie en zal u en uw familie verder psychosociaal 
begeleiden. Deze persoon is het aanspreekpunt bij vragen rond 
tegemoetkomingen, inschakeling hulp, kilometervergoeding,…     
• Ook de diëtist komt bij u langs om eventueel uw voedingspatroon 
aan te passen en om u informatie te geven over alle problemen rond 
voeding die kunnen ontstaan door de ziekte zelf of de 
chemotherapie. Op regelmatige momenten zal zij langskomen bij u 
op de kamer.   
Bij problemen met voeding (verlies aan eetlust, droge mond, …), 
spijsverteringsproblemen (misselijkheid, diarree, verstopping,…) of 
ongewild gewichtsverlies, zal de diëtist uw voedingspatroon 
bijsturen.   
• Daarnaast kunt u ook een beroep doen op een psycholoog of 
medewerker spirituele zorg. U vindt alle contactgegevens van het 
team terug in uw heen- en weermapje.



Bij problemen of vragen tijdens de chemotherapie zijn de eerste 
aanspreekpersonen uw huisarts of trajectverpleegkundige. De 
trajectverpleegkundige zal u zo nodig ook doorverwijzen naar de 
huisarts, de MDL-arts of andere leden van het team.

d) Follow-upfase

Na de behandeling wordt u verder opgevolgd door uw huisarts en 
de MDL-arts.

Bij de start van uw opvolging (follow-up) krijgt u een schema met 
relevante informatie en contactmomenten.  
De trajectverpleegkundige zal dit schema met u overlopen en 
invullen zodat u op voorhand weet wanneer u bij welke arts 
verwacht wordt. 

Indien u een poortkatheter (intraveneuze poort) hebt, dient deze 
om de 3 maanden gespoeld te worden. De huisarts zal u de nodige 
voorschriften bezorgen. Deze handeling wordt door de  
thuisverpleegkundige uitgevoerd. Na de controle één jaar na het 
einde van de behandeling mag de poortkatheter verwijderd  
worden als er geen andere problemen zijn. Wenst u die vroeger 
te laten verwijderen na het einde van uw behandeling, kunt u dit 
gerust met uw arts bespreken.

Na het einde van de behandeling kunt u terecht bij de teamleden 
of uw trajectverpleegkundige, indien u dat wenst. Er worden altijd 
een aantal vaste contactmomenten met de trajectverpleegkundige 
ingepland.

Aandacht voor u als patiënt, partner, gezin

Te horen krijgen dat  u darmkanker hebt, kan heel wat teweeg 
brengen bij u, uw partner, uw gezin.

Naast een goede medische zorg vinden wij het ook belangrijk om 
aandacht te besteden aan  hoe u dit allemaal ervaart, wat het voor u 
betekent als patiënt, als partner, als gezinslid. Dit kan aan bod 
komen bij de vele contactmomenten met uw huisarts, uw 
MDL-arts en de andere teamleden.

Als (huis)arts, trajectverpleegkundige vragen we aan de partner 
om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij elke raadpleging. Op deze 
manier kunnen we samen voldoende informeren en antwoorden op 
uw vragen.

Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u altijd terecht 
bij uw huisarts en de teamleden
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Concrete afspraken na de raadpleging 
bij uw MDL-arts

1) Langsgaan bij uw huisarts

• om alles nog eens te overlopen
• invullen van preoperatief boekje en transferdocument
• eventuele preoperatieve onderzoeken laten uitvoeren
• bespreken opvang thuis en voedingspatroon na het ontslag uit het   
   ziekenhuis
• bijkomende vragen die rijzen, noteren en meebrengen

2) Raadpleging bij de chirurg:   

datum en uur: ......../......./............ , om .........................u

O Dr. Hans De Loof         
O Dr. Paul Pattyn                    
O Dr. Bart Smet
O Dr. Philip Vanden Borre         
O Dr. Patrick Vuylsteke

•  bespreken van operatie, opnameduur, opnamedatum,…
•  preoperatief boekje en transferdocument meebrengen
•  bijkomende vragen die rijzen, noteren en meebrengen
•  na de raadpleging is het mogelijk om de trajectverpleegkundige 
    te zien 

3) Operatiedatum onder voorbehoud:

datum: ....../....../............


