Nazorg
Maag-Darm-Lever Centrum

Beter voor elkaar

Geachte meneer, mevrouw,
U heeft vandaag een onderzoek op het MDL-centrum gehad.
Er zijn wel/geen verrichtingen gedaan:
☐ Er zijn één of meerdere poliepen verwijderd
☐ Er zijn biopten (stukjes weefsel) afgenomen voor verder onderzoek
☐ Anders, namelijk:…………………………………………………...................................
Als er weefsel is verwijderd tijdens de endoscopie wordt dit opgestuurd
naar het laboratorium en onderzocht.
U bespreekt de uitslag van de endoscopie:
☐ Met uw huisarts. U maakt hiervoor zelf een afspraak bij de huisarts.
☐ Tijdens de afspraak die reeds gepland is met uw specialist.
☐ Wij hebben een (bel)afspraak voor u gemaakt, zie de bijgevoegde brief.
☐ Anders, namelijk;……………………………………………………...................................
Bloedverdunners
Indien u voor dit onderzoek was gestaakt met uw bloedverdunners, mag u
deze .................................................... herstarten.
Als u gebruik maakt van de trombosedienst, neem dan vandaag contact
met hen op.
Opmerkingen:
………………………………………………………………..............................................................................................
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Contact
Neem direct contact met ons op als u problemen ervaart door het
uitgevoerde onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld bij hevige buikpijn of bij
ernstig bloedverlies.
Bel ons op het onderstaande telefoonnummer en vermeld daarbij dat u kort
geleden een onderzoek bij ons heeft gehad.
Van maandag tot en met vrijdag van 08.15 – 16.30 uur kunt u bellen naar:     
T 010 297 53 74
Op andere dagen en tijdstippen kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp:           
T 010 297 53 00

Met vriendelijke groet,
Medewerkers Maag-Darm- Levercentrum
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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