DERMATOLOGIE

Huidkankerpoli
Algemene informatie
U bent doorverwezen naar het Laurentius ziekenhuis
Naar aanleiding van de verwijsbrief/fax van de huisarts bent u ingepland voor de
Huidkankerpoli van de poli dermatologie omdat u een verdacht plekje heeft op uw huid.
Een verdacht plekje kan wijzen op huidkanker, maar kan ook een andere oorzaak hebben.
Telefonische bereikbaarheid en contact
De poli dermatologie is op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16.30 uur te bereiken.
Belt u voor het plannen/afzeggen/verzetten van een afspraak of wilt u informatie; neem
contact op via:
Telefoonnummer (0475) 38 2020 voor polikliniek dermatologie (route 91)
Website:
www.lzr.nl/dermatologie
De medisch specialisten en verpleegkundigen waar u mee te maken krijgt
In het Laurentius Ziekenhuis werken 3 dermatologen. Zij behandelen elk alle soorten
huidproblemen, maar hebben daarbij ook eigen aandachtsgebieden. Op de poli worden zij
ondersteund door dermatologieverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen werken onder
supervisie (controle) van de dermatologen.
Zowel bij de dermatologen als de verpleegkundigen kunt u terecht met uw vragen.
Dermatologen werkzaam in het Laurentius ziekenhuis:
drs. R.L.P. Lijnen
mevr. drs. C.A.B.C. Thissen
drs. S.J.A. Pi van de Venne
Meer informatie over de poli dermatologie vindt u op onze website www.lzr.nl/dermatologie
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DERMATOLOGIE
Stappen
Stap 1
Verwijzing vanuit huisarts naar
huidkankerpoli

Activiteiten die plaats zullen vinden
Aanmelding
U wordt (via uw huisarts) aangemeld bij de Huidkankerpoli
Informatie
U ontvangt de uitnodiging voor het polikliniekbezoek inclusief
deze patiëntenversie.

Stap 2
Bezoek aan huidkankerpoli
Onderzoek verdacht plekje

Polikliniekbezoek
In deze week bezoekt u op
d.d. ……………………….
de Huidkankerpoli.
U meldt zich op poli dermatologie (route 91).
U maakt kennis met de dermatoloog of gespecialiseerd
dermatologie verpleegkundige
De dermatoloog of verpleegkundige zal tijdens dit bezoek
een gesprek met u hebben en het plekje onderzoeken.

Stap 3a
Diagnose is duidelijk:
Behandelvoorstel

Na het onderzoeken van het plekje is de diagnose al
duidelijk.
Er wordt u een behandelvoorstel gedaan; in sommige
gevallen kan behandeling direct plaatsvinden.
De onderzoeksfase is hiermee afgerond.

Stap 3b
Nader onderzoek nodig:
Huidbiopt

Na het onderzoeken van het plekje is nog niet duidelijk wat
de diagnose is.
Er zal aanvullend onderzoek plaatsvinden in de vorm van een
huidbiopt. Er wordt onder plaatselijke verdoving een klein
weefselstukje afgenomen voor onderzoek.
De uitslag van het weefselonderzoek is de volgende dag
bekend.

Stap 4
Telefonische afspraak:
Diagnose en behandelvoorstel

De dag na uw polibezoek krijgt u een telefonische afspraak,
waarbij de verpleegkundige u de uitslag van het onderzoek
telefonisch meedeelt.
Er wordt u een behandelvoorstel gedaan.
De onderzoeksfase is hiermee afgerond.
Afhankelijk van het gegeven behandeladvies kan deze
nazorgfase meerdere afspraken bevatten.

Extra informatie

Indien u nog nooit in het Laurentius Ziekenhuis Roermond als
patiënt bent geweest, is het noodzakelijk om u voor uw
bezoek te laten registreren en een patiëntenpas te laten
maken. U dient zich hiervoor te identificeren met een geldig
legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs). Hiervoor kunt u zich
melden bij de afdeling patiëntenregistratie in de centrale
entreehal (nr. 98) of in de polikliniekhal (nr. 40).
Als u al geregistreerd staat als patiënt in het Laurentius
Ziekenhuis Roermond, dan verzoeken wij om uw gegevens te
controleren en eventueel aan te laten passen.
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