Patiënteninformatie

Sneldiagnose Dikke Darm
Uw (huis)arts heeft u voor verder onderzoek en mogelijke behandeling doorverwezen naar
het Antoni van Leeuwenhoek. Om uw situatie goed te kunnen beoordelen, bekijken de artsen
van het Antoni van Leeuwenhoek de resultaten van onderzoeken die u elders heeft
ondergaan. Om de juiste diagnose en vervolgens het behandelplan te kunnen vaststellen,
zijn mogelijk aanvullende onderzoeken nodig. Sneldiagnose houdt in dat alle mogelijke
aanvullende onderzoeken (multidisciplinair) die nodig zijn om tot een diagnose te komen, in
principe op één dag worden uitgevoerd. Onderzoeken en afspraken vinden plaats op
verschillende afdelingen.
Omdat u op de sneldiagnosedag veel indrukken en informatie te verwerken krijgt, adviseren
wij u goed uitgerust te zijn en u te laten vergezellen door uw partner en/of een van uw
naasten. Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk te begeleiden. Gedurende de
dag zullen er tussen de verschillende afspraken wacht momenten zijn. Wij raden u aan hier
rekening mee te houden en bijvoorbeeld een boek of iets anders mee te nemen. Binnen het
ziekenhuis is een draadloos netwerk aanwezig waarmee u toegang tot internet kunt krijgen.

Houdt u rekening met drukte in het verkeer.
Afzeggen of te laat komen leidt tot vertraging van uw diagnosetraject.
Ter voorbereiding is het belangrijk dat u deze informatie goed doorleest, zodat u weet wat u
kunt verwachten.

Dagprogramma
Uw persoonlijke situatie en inmiddels uitgevoerde onderzoeken zijn bepalend voor de
invulling van het dagprogramma. Op de sneldiagnosedag wordt u gezien door de
verpleegkundig specialist. Zij zal u vertellen hoe de dag eruit gaat zien, welke onderzoeken
nog nodig zijn en welke voorbereidingen u daarvoor moet treffen. Ook zal zij u vast wat
vragen stellen met betrekking tot uw huidige gezondheid, medicatiegebruik en allergieën.

Beschrijving mogelijke aanvullende onderzoeken
Welke onderzoeken u zult ondergaan hangt af van uw persoonlijke situatie. In ieder geval
mag u na inschrijving eerst naar de balie van de bloedafname gaan. Deze bevindt zich in
polikliniek 3. Na het bloedprikken heeft u een consult met de verpleegkundig specialist.
Hieronder vindt u een overzicht en korte beschrijving van de onderzoeken die vervolgens
mogelijk nodig zijn om tot een juiste diagnose te komen.
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CT-scan:
Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dwarsdoorsnede foto's
van het lichaam gemaakt. De radioloog beoordeelt de röntgenfoto's en beschrijft eventuele
afwijkingen. Daarna bespreekt hij zijn bevindingen met uw behandelend arts. Voor een CTscan is maar een lage dosis röntgenstraling nodig, waardoor het risico van bijwerkingen
gering is. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Gedurende twee uur voor
het onderzoek moet u een contrastmiddel drinken.
Afhankelijk van het te scannen gebied moet u zich deels ontkleden. Daarna gaat u op de
scantafel liggen en wordt contrast vloeistof toegediend via een infuus. Van de CT-scan zelf
merkt u verder niets. Een laborant bedient het scanapparaat vanachter een glazen wand.
Via de intercom houdt de laborant contact met u. Voor een goede scan is het belangrijk dat u
zo stil mogelijk blijft liggen. Van een CT-scan merkt u na afloop niets en het mogelijk
toegediende contrastvloeistof plast u gedurende de dag gewoon uit.
MRI-scan:
Een MRI is een grote magneet waar u helemaal ingeschoven wordt. U ligt als ware in een
soort tunnel. Het is belangrijk dat u tijdens de scan stil ligt en ontspant. Beweging verstoort
namelijk het resultaat van de scan. Als u ‘in de magneet’ ligt, hoort u geluiden. Dit is normaal
en hoort bij het onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van de informatie die uw arts
wil hebben en varieert van een half uur tot een uur. Voor het zichtbaar maken van sommige
organen is het gebruik van contrastvloeistof nodig. Dit wordt toegediend via een infuus.
Magnetische, metalen en elektrische voorwerpen verstoren de MRI. Daarom is het belangrijk
dat u soepele kleding draagt zonder metaal, zoals ritsen, gespen, sleutels, mobiele telefoon,
bankpasjes, muntgeld etc. Ook uw gebitsprotheses en uw gehoorapparaat moeten
achterblijven in de kleedkamer. Zelfs mascara is niet toegestaan, want ook daarin zitten
soms metaaldeeltjes! Tijdens het onderzoek is het soms mogelijk om muziek te luisteren. U
kunt dus uw eigen cd meenemen. Als u bepaalde medicijnen niet mag nemen, hoort u dat
van tevoren.

Uitslagen en behandelplan
Nadat de onderzoeksresultaten multidisciplinair besproken zijn, wordt het sneldiagnosetraject aan het eind van de dag afgesloten met een voorlopig uitslaggesprek en
behandelplan waarbij u de desbetreffende artsen en opnieuw de verpleegkundig specialist
zal spreken. In enkele gevallen zal meer aanvullend onderzoek en/of overleg nodig zijn om
tot de juiste diagnose of behandelplan te komen. In dat geval worden de vervolgstappen, die
nodig zijn om u zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over diagnose en
behandelplan, in detail met u besproken.
De verwijzende arts en de huisarts worden binnen 48 uur door middel van een brief op de
hoogte gesteld van de uitslag van de sneldiagnosedag.
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