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Sneldiagnose Weke Delen
U bent voor verdere diagnose ‘Weke Delen’ verwezen naar het Antoni van Leeuwenhoek.
Het Antoni van Leeuwenhoek is een gespecialiseerd oncologie ziekenhuis met grote ervaring
en expertise.
Wij bieden u sneldiagnose Weke Delen 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 dag 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 voorlopig uitslaggesprek en behandelvoorstel
Dezelfde middag worden de onderzoeksresultaten multidisciplinair met u besproken en wordt
het voorlopige behandelplan aan u voorgelegd.

Het definitieve uitslaggesprek en behandelvoorstel
De uitslag van specifiek weefselonderzoek kan vijf tot tien werkdagen duren. Nadat alle
onderzoeksresultaten multidisciplinair op de wekelijkse bijeenkomst zijn besproken
bespreekt de specialist met u het definitieve behandelplan in een nader te bepalen consult.
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.
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Houdt u rekening met drukte in het verkeer.
Afzeggen of te laat komen leidt tot vertraging van uw diagnosetraject.

Beschrijving mogelijke onderzoeken
Hieronder vindt u een overzicht en korte beschrijving van de onderzoeken die mogelijk nodig
zijn om tot een juiste diagnose te komen:

Onderzoeken op de afdeling Radiologie
X-thorax
Van de te onderzoeken lichaamsdelen worden röntgenfoto’s gemaakt. Bij het onderzoek
wordt patiënt (liefst staande) gevraagd diep in te ademen.
CT-scan
Een CT- scan is een eenvoudig en pijnloos onderzoek, waarbij u gedurende 5-10 minuten in
dezelfde houding moet liggen. In de meeste gevallen krijgt u aan het begin van het
onderzoek een injectie in uw arm. Tijdens het onderzoek wordt er dan contrastvloeistof
ingespoten wat een vreemde smaak in de keel en een warm gevoel in de buik kan geven. Dit
is slechts van korte duur.
Voorbereiding CT- thorax
Geen
Voorbereiding CT -abdomen en CT- thorax/-abdomen
U krijgt twee uur voor uw afspraak een flesje Omnipaque van 20 ml. uitgereikt.
Openingswijze: verwijder de bruine dop, trek het ronde lipje eerste omhoog en dan naar
beneden zodat de metalen ring loslaat. De rubberdop kan er nu afgehaald worden.
De inhoud van het flesje in een maatbeker doen en met water aanvullen tot 1 liter. U drinkt
deze liter binnen twee tot één uur voor de onderzoekstijd. De vloeistof moet één uur voor
het onderzoek op zijn. Daarna mag u niet meer plassen.
Aandachtspunten
Neemt u tijdig (tenminste 36 uur voor de afspraak) contact met ons op indien:
 u Glucophage (Metformine) gebruikt wegens suikerziekte;
 u zwanger bent, of denkt te zijn (röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het
ongeboren kind);
 u overgevoelig bent voor Jodium of contrastmiddelen;
 u eerder een allergische reactie heeft gehad na toediening van contrast.
De afdeling Radiologie is van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 10.00 uur en van
16.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 020 512 9111.
Echografie + punctie
Echografie is een methode om inwendige organen te onderzoeken met behulp van
ultrageluid. Tijdens het onderzoek beweegt de radioloog, met de hand, en zend2
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/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.
MRI-onderzoek
Bij het MRI- onderzoek moet u gedurende 30 à 40 minuten in dezelfde houding liggen in een
lange tunnel. Het is erg belangrijk dat u stil en ontspannen ligt. Meestal zult u een infuus in
de arm krijgen om contrastvloeistof in te kunnen spuiten tijdens het onderzoek.
De MRI-scanner maakt veel lawaai. Om daar zo weinig mogelijk last van te hebben krijgt u
van ons oordopjes en indien mogelijk een koptelefoon, eventueel met muziek. U kunt zelf
een cd meenemen.
Aandachtspunten
Om het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren moet u het volgende in acht nemen:
 Metalen voorwerpen mogen niet de scanruimte in. Het is daarom handig om sieraden,
horloge, piercings enz. thuis te laten.
 Tijdens het onderzoek mag uw kleding geen metaal bevatten. Het is prettig als u zelf een
T-shirt (zonder opdruk en glitters) en een jogging- of pyjamabroek (zonder metaal)
meeneemt.
 Mascara kan storing opleveren bij de beeldvorming. Daarom vragen wij u dit NIET op te
brengen of het ruim voor het onderzoek te verwijderen.
 Met het oog op de veiligheid en in het belang van het onderzoek laten wij in principe
alleen de patiënt in de scanruimte toe.
Neemt u tijdig (tenminste 36 uur voor de afspraak) contact met ons op indien:
 u moeite hebt met stilliggen;
 u slecht ter been bent, of moeite hebt met aan- en uitkleden;
 u claustrofobie (engtevrees) hebt, of in het verleden slechte ervaringen hebt gehad met
een MRI- onderzoek;
 het bij u moeilijk is een infuus te prikken;
 indien u zwanger bent of denkt te zijn;
 u momenteel borstvoeding geeft.
De afdeling Radiologie is van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 10.00 uur en van 16.00 - 17.00
uur telefonisch bereikbaar op nummer 020 512 9111
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