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Geachte meneer, mevrouw,

Vandaag is bij u een coloscopie gedaan. Zoals met u is besproken, is hierbij 
is een afwijking gezien welke sterk verdacht is voor dikke darmkanker.  
Van de afwijking zijn biopten genomen (stukjes weefsel). Deze zullen onder 
de microscoop worden bekeken om te bevestigen dat het daadwerkelijk om 
dikke darmkanker gaat.

Omdat de afwijking hoogst waarschijnlijk kwaadaardig is, zal er verder 
onderzoek worden gedaan. Er is bloed bij u afgenomen en de volgende 
onderzoeken zijn voor u gepland:

Ο	 CT-scan	abdomen
 Datum: ……………..............................………… Tijdstip: ……………...………
  Er wordt een scan gemaakt van de buik om te beoordelen hoe groot de 

afwijking is en of er uitzaaiingen zijn. Voor dit onderzoek is een 
voorbereiding nodig. Deze voorbereiding wordt uitgelegd in de 
bijgevoegde folder van de afdeling radiologie.

Ο	 MRI-scan	kleine	bekken
 Datum: ……………..............................………… Tijdstip: …………...…………
  Er wordt een scan gemaakt van de buik om te beoordelen hoe groot de 

afwijking is en of er uitzaaiingen zijn. Voor dit onderzoek is geen 
voorbereiding nodig.

Ο	 X-thorax	(röntgenfoto)
  Dit onderzoek vindt tegelijkertijd plaats met bovenstaand onderzoek.  

Er wordt een foto van de longen gemaakt waarop kan worden 
beoordeeld of er uitzaaiingen zijn.



3

De uitslagen van de onderzoeken worden in een team van specialisten. 
besproken en op basis daarvan stellen zij een behandelplan voor u op.  
Wij hebben voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek van de chirurgie, 
waar de uitslagen en het behandelplan met u worden besproken.

Afspraak polikliniek chirurgie, routenummer 61
Datum: ……………..............................………… Tijdstip: …………...…………
Indien u andere vragen heeft, adviseren wij u deze op te schrijven en mee te 
nemen naar het bezoek aan de poli chirurgie.

Bij eventuele problemen naar aanleiding van het onderzoek, zoals 
pijnklachten of bloedverlies, verzoeken wij u het ziekenhuis te bellen, 
vermeld daarbij dat u recent een onderzoek bij ons heeft gehad.
Maandag t/m vrijdag van 8.15u-16.30u: 010-2975374 (MDL centrum)
Buiten kantooruren: 010-2975000
(vragen naar dienstdoende arts assistent inwendige geneeskunde, via de 
receptionist).

Met vriendelijke groet,

Medewerkers Maag- Darm- Levercentrum
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