Multidisciplinaire bespreking
oncologische patiënten
Wanneer uw behandelend arts bij u een kwaadaardige aandoening heeft
vastgesteld, kan uw dossier besproken worden op een teamvergadering
die ook wel een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) genoemd
wordt. Als uw behandelend arts voor u de beste therapie voor ogen heeft,
die evenwel afwijkt van de standaardbehandeling in ons ziekenhuis, is
dergelijke
teamvergadering verplicht. We geven u graag meer uitleg in deze
brochure.
Artsen en het team medische oncologie

De MOC is een wetenschappelijke vergadering waaraan diverse
artsen-specialisten van het AZ Delta en soms ook specialisten van
andere ziekenhuizen deelnemen. Ook uw huisarts wordt steeds op deze
vergadering uitgenodigd. Bij sommige tumoren ligt de behandeling
voor de hand, andere zijn zo complex dat een overleg met mensen uit
diverse specialiteiten absoluut nuttig is. Hier pogen artsen een antwoord
te bieden op vragen zoals: “Wat is de meest aangewezen therapie?”, “Is
chemotherapie aangewezen voor deze tumor en zo ja: welke?”, “Moeten
we bestralen of niet”? …
Een dergelijk gestructureerd overleg moet de kwaliteit van zorg ten goede
komen. De anatoompathologen, dit zijn de artsen die biopsies of weefsels
onder de microscoop bekijken, kennen elke oncologische diagnose binnen
ons ziekenhuis. Met uw akkoord en het akkoord van uw arts
worden uw patiëntengegevens door de anatoompatholoog
doorgegeven aan de oncologisch coördinator die er mee
op zal toezien dat uw dossier op de vergadering besproken
wordt.
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Beste patiënt

Van ons ziekenhuis zijn in principe steeds de arts bij wie u in behandeling
bent, de anatoompathologen, de medisch oncologen, digestief oncologen,
respiratoir oncologen, hematologen, radiologen en bestralingsartsen
aanwezig op het overleg. In bepaalde gevallen wonen vertegenwoordigers
van andere disciplines zoals gynaecologie, urologie, neurochirurgie, neuskeel-oor, chirurgie … de teamvergadering bij.
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De besluiten van deze vergadering gaan naar uw huisarts die de resultaten
met u zal bespreken. Deze resultaten zullen bovendien ook uitgebreid met
u worden besproken bij uw volgende afspraak in ons ziekenhuis. Vraag
hiernaar!
Het verslag van de bespreking wordt bewaard in uw medisch dossier.
De overheid heeft de multidisciplinaire bespreking van een aantal
oncologische aandoeningen verplicht. De deelnemende artsen worden
hiervoor vergoed en de hieraan verbonden erelonen zijn volledig ten
laste van het ziekenfonds waardoor dit overleg voor u volledig kosteloos
is.
Wij doen als ziekenhuis al het mogelijke om uw privacy te respecteren en
te beschermen.
De wettelijk verplichte registratie van uw oncologische aandoening wordt
verzorgd door uw ziekenfonds. Mogelijk krijgt u hierover nog een brief
van uw ziekenfonds.
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