Patiënteninformatie

Sneldiagnose Penis
U bent voor verdere diagnose Penis verwezen naar het Antoni van Leeuwenhoek. Het Antoni
van Leeuwenhoek is een gespecialiseerd oncologie ziekenhuis met grote ervaring en
expertise.
Wij bieden u sneldiagnose Penis zodat u in een zo kort mogelijke tijd uw uitslag en uw
behandelvoorstel ontvangt.
De specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek bespreken de resultaten van onderzoeken
die u elders heeft ondergaan. Vaak is aanvullend onderzoek nodig of wordt besloten om een
onderzoek opnieuw uit te voeren. De onderzoeken die nodig zijn om tot een volledige
diagnose te komen worden binnen één of meerdere dagen uitgevoerd.
Bij uw aanmelding krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen die u informeert over het
verloop van de sneldiagnosedag en bij wie u terecht kunt met vragen over uw afspraken.

Het uitslaggesprek en behandelvoorstel
Nadat alle onderzoeksresultaten multidisciplinair besproken zijn bespreekt uw behandelaar
met u de resultaten en het voorstel voor het definitieve behandelplan. Hiervoor wordt een
consult met u afgesproken.
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.
Sneldiagnose is een intensief traject. Omdat u op de sneldiagnosedag veel indrukken en
informatie te verwerken krijgt, adviseren wij u goed uitgerust aan de dag te beginnen en u te
laten vergezellen door een van uw naasten. Omdat u mogelijk tussen de afspraken moet
wachten raden wij u aan een boek of iets anders mee te nemen. U heeft binnen het Antoni
van Leeuwenhoek vrij toegang tot internet.

Houdt u rekening met drukte in het verkeer.
Afzeggen of te laat komen leidt tot vertraging van uw diagnosetraject.
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Beschrijving mogelijke onderzoeken
Hieronder vindt u een overzicht en korte beschrijving het onderzoek dat mogelijk nodig is om
tot een juiste diagnose te komen:

Onderzoeken op de afdeling Radiologie
Echografie
Echografie is een methode om inwendige organen te onderzoeken met behulp van
ultrageluid.Tijdens het onderzoek beweegt de radioloog, met de hand, en zend/ontvangapparaat over de huid boven het te onderzoeken gebied. Het echo-onderzoek is niet
pijnlijk.
Echografie + punctie
Echografie is een methode om inwendige organen te onderzoeken met behulp van
ultrageluid. Tijdens het onderzoek beweegt de , met de hand, en zend-/ontvangapparaat
over de huid boven het te onderzoeken gebied. Tijdens dit onderzoek wordt er bij u een
punctie of naaldbiopt gedaan ten behoeve van cellen of weefsel onderzoek. Als u
bloedverdunners gebruikt, neem dan contact op met uw behandelend arts om de medicijnen
eventueel tijdelijk te stoppen voor de punctie.
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