Patiënteninformatie
Chirurgie
Nazorg na de behandeling van dikke darmkanker

Inleiding
Deze folder informeert u over de manier waarop u onder controle
blijft na uw chirurgische behandeling voor dikke darmkanker in
Reinier de Graaf.

Doel
Het doel van de postoperatieve controle, de ‘follow-up’, is om met u
te bespreken hoe het met u gaat, om de uitslagen van onderzoek te
bespreken en om eventuele klachten te onderzoeken. Het vroegtijdig
signaleren van de mogelijke terugkeer van de ziekte is van belang
om gericht onderzoek te kunnen doen en om u mogelijk opnieuw te
behandelen.

Onderzoek
Voorafgaande aan het bezoek aan de polikliniek heeft de chirurg u
misschien gevraagd om bloed te laten prikken. Daarnaast is er zo
nodig een echografie van de buik, een CT scan of een coloscopie
uitgevoerd. De uitslagen van deze onderzoeken worden met u
besproken. Het bezoek aan het poliklinisch spreekuur omvat een
gesprek en zo nodig een lichamelijk onderzoek.
Hieronder volgt een korte toelichting op de onderzoeken:
-	Bloedonderzoek: het CEA gehalte: deze afkorting staat voor
Carcino-Embryonaal Antigeen. Dit is een tumormerkstof waarvan
de hoeveelheid in het bloed te bepalen is. Als het CEA gehalte
stijgt, kan dit een aanwijzing zijn voor terugkeer van de ziekte.
Het CEA gehalte is niet specifiek. Ook bij rokers en bij een aantal
goedaardige aandoeningen is dit gehalte verhoogd. Een verhoogd
CEA gehalte kan aanleiding geven om aanvullend onderzoek
(echo, CT scan) te verrichten. De waarde alléén is niet bepalend
voor uitzaaiingen of voor de terugkeer van de ziekte. De waarde
wordt vergeleken met eerdere bepalingen in het bloed. Het betreft
een bloedonderzoek waarvan de bewerking ongeveer een week
duurt. U dient dus een week voor uw bezoek aan de polikliniek
(of het telefonisch consult) bloed af te laten nemen.
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-	Radiologisch onderzoek:
	Echografie, ook wel echoscopie genoemd, is een techniek die
gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam
verplaatsen. Een echografie van de buik vindt gericht plaats om de
organen in de buik in beeld te brengen en om eventuele afwijkingen
vroegtijdig op te sporen. Een X-thorax, een röntgenfoto van de
borstholte. Deze foto geeft informatie over de organen
(o.a. hart en longen) in de borstholte. Een CT scan of
‘Computertomografie’, is een methode van onderzoek met gebruik
van röntgenstraling. Een CT scan van de borstholte en/of de buik
geeft gedetailleerde informatie over de organen. Het onderzoek is
gericht op het vroegtijdig opsporen van mogelijke uitzaaiingen of
terugkeer van de ziekte.
- Een coloscopie: een darmonderzoek waarbij de gehele dikke darm
wordt geïnspecteerd met behulp van een scoop. Dit onderzoek 		
geeft onder andere informatie over: de genezing van de nieuwe
verbinding in de darm, de aanwezigheid van poliepen, terugkeer 		
van de ziekte of een nieuwe afwijking.
-	Het rectaal toucher: tijdens lichamelijk onderzoek kan het voor de
specialist noodzakelijk zijn om het laatste gedeelte van de darm
te onderzoeken door de vinger in de anus te brengen. Zo kan
nagegaan worden of veranderingen in de endeldarm te voelen zijn.
-	Lastmeter: dit betreft een vragenlijst die u meekrijgt voor het
volgende consult. Hiermee kunt u zich voorbereiden op het
gesprek met uw behandelend chirurg of verpleegkundige. Het is
een hulpmiddel om eventuele hulpvragen te signaleren zodat tijdig
hulpverlening aangeboden kan worden.
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Hoe vaak?
De controles na de darmoperatie zullen tenminste gedurende vijf
jaren plaatsvinden. Hoe vaak de controles volgen is van veel factoren
afhankelijk. Bepalend zijn bijvoorbeeld:
- het stadium van de ziekte (grootte van de tumor, de aanwezigheid
van uitzaaiingen, behandelmogelijkheden, enz.);
- de mogelijkheden om u opnieuw te behandelen als de kanker 		
teruggekomen is.
De maatschap chirurgie van Reinier de Graaf werkt volgens de
landelijke richtlijnen die opgesteld zijn op basis van de beste
wetenschappelijke bewijsvoering. Op basis van deze richtlijnen
zullen de controles als volgt georganiseerd worden
- De eerste twee jaar bezoekt u in ieder geval elke drie maanden 		
de polikliniek. In het derde jaar om de zes maanden en daarna zal dit
bezoek jaarlijks plaatsvinden, tot vijf jaar na de operatie.
-	Gedurende de eerste twee jaar na de operatie wordt er 			
driemaandelijks bloed geprikt (het CEA gehalte). In het derde jaar
wordt ieder half jaar de bloedwaarde bepaald en daarna, tot vijf jaar,
gebeurt dit jaarlijks.
-	De eerste twee jaar na de operatie wordt er om de zes maanden een
echografie van de buikholte en een X-thorax foto van de borstholte
gemaakt. Na de behandeling voor endeldarmkanker zal er in de
eerste twee jaar na de operatie tenminste eenmaal per jaar een CT
scan gemaakt worden.
-	Na twee jaar wordt er eenmaal per jaar een echografie van de buik
gemaakt en een X-thorax foto van de borstholte gemaakt.
-	De colonoscopie, het darmonderzoek waarbij de hele darm wordt
bekeken, zal twee jaar na de operatie opnieuw verricht worden en
dan herhaald worden afhankelijk van wat er gezien is (bijvoorbeeld
het aantal poliepen dat er is gevonden in uw darm.) Als het vóór de
operatie niet gelukt is om uw dikke darm helemaal te bekijken, dan
volgt het scopie onderzoek sneller na uw operatie.
- Na de vijf jaar controle worden de bloedonderzoeken en de CT scans
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	en longfoto’s niet meer uitgevoerd, maar de coloscopieёn worden
wel herhaald. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er kan
vaker gecontroleerd moeten worden bijvoorbeeld in het geval van
een erfelijke belasting voor dikke darmkanker of de aanwezigheid
van groter aantal poliepen.
Indien er bijzonderheden gevonden worden tijdens de onderzoeken
zal er overleg volgen tussen de verschillende betrokken artsen.
In dit ‘multidisciplinair overleg’ wordt er vanuit ieders specifieke
deskundigheid een advies gegeven over uw behandeling. Dit advies
wordt vervolgens met u besproken. Natuurlijk kan er een reden zijn om
af te wijken van het voorgaande advies. Van belang is dat u ervaart
dat de nazorg afgestemd is op uw individuele situatie.

De werkwijze op de polikliniek
Binnen de maatschap chirurgie is er sprake van een intensieve
samenwerking tussen chirurgen, arts-assistenten, co-assistenten,
poliassistenten en verpleegkundigen. Daarom kan het zijn dat u
tijdens het bezoek aan de polikliniek niet dezelfde persoon spreekt.
De controles vinden echter altijd onder supervisie van uw
behandelende chirurg plaats.
Om goede nazorg aan te kunnen bieden, is het team uitgebreid
met een verpleegkundig specialist (nurse practitioner) Sandra de
Bruijn, om optimale nazorg te kunnen bieden. U zult haar regelmatig
op de polikliniek ontmoeten. Zij heeft tijd ter beschikking voor uw
vragen en zal zo nodig in overleg kunnen treden met de chirurg.
Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek na uw opname, zal u
gevraagd worden om de controles afwisselend bij de chirurg en de
verpleegkundig specialist in te laten plannen. Indien u dit bezwaarlijk
vindt dan kunt u dit kenbaar maken.

5

Controles in combinatie met andere behandelingen
Indien u na de operatie met chemotherapie behandeld wordt dan
zullen de controles door verschillende specialisten verricht worden.
De internistoncoloog zal u na het afronden van de chemotherapeutische behandeling terugverwijzen naar uw chirurg voor
het vervolg van de nazorg. Laat uw specialist of de personen bij de
afspraakbalie weten welke andere afspraken er voor u zijn gemaakt.
Zij zullen zo goed mogelijk alle afspraken op elkaar afstemmen.

De GE chirurgen
Dr. J.W.T Dekker, Dr. P.W. de Graaf, Dr. J.J.G. Scheepers

Verpleegkundig specialisten
Sandra de Bruijn en Erlinde de Graaf.

Bereikbaarheid
Afsprakenbalie: 015 - 260 42 13.

Uw mening
Reinier de Graaf stelt uw mening op prijs. Wij vragen u dan ook om
vragen of suggesties ter verbetering kenbaar te maken.

Nieuwe folder
Mist u nog informatie of heeft u suggesties, laat het aan ons weten via
e-mail communicatie@rdgg.nl of 015 - 260 32 32.
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Onderzoek

Afspraak met

3 maanden
na operatie

CEA (bloedcontrole)

Verpleegkundig
specialist

6 maanden

Echografie buik en foto longen
en CEA

Chirurg

9 maanden

CEA

Verpleegkundig
specialist

12 maanden

CT scan of echo buik en foto
longen en CEA

Verpleegkundig
specialist/chirurg

15 maanden

CEA

Verpleegkundig
specialist

18 maanden

Echografie buik en foto longen
en CEA

Chirurg

21 maanden

CEA

Verpleegkundig
specialist

24 maanden

CT scan of echo buik en foto
longen, CEA

Verpleegkundig
specialist/chirurg

Datum en Locatie

Jaar 1

Jaar 2

(darmonderzoek)
Jaar 3

30 maanden

CEA

Chirurg

36 maanden

Echografie buik en foto
longen, CEA

Verpleegkundig
specialist/ chirurg

Echografie buik en foto
longen, CEA

Verpleegkundig
specialist/chirurg

Echografie buik en foto
longen, CEA

Verpleegkundig
specialist/chirurg

Jaar 4
48 maanden

Jaar 5
60 maanden
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Gasthuis Delft

Diaconessenhuis Voorburg

Behandelcentrum Westland

Gezondheidscentrum De Reef

Reinier de Graafweg 3-11

Fonteynenburghlaan 5

Middelbroekweg 2a

Kiekendiefstraat 17

2625 AD Delft

2275 CX Voorburg

2671 ME Naaldwijk

2496 RP Den Haag

Tel 015 260 30 60

Tel 070 340 1100

Tel 0174 63 77 00

Tel 015 270 68 00
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