Gynaecologisch
oncologisch centrum
Voor patiënten met (een verdenking
op) eierstokkanker

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Bij u is (een verdenking op) een kwaadaardige tumor van de eierstok
vastgesteld. Daarvoor is in elk geval een operatie nodig. U bezoekt
daarvoor een gynaecologisch oncoloog. Dit is een gynaecoloog die
zich heeft gespecialiseerd in kanker van de vrouwelijke
geslachtsorganen.

Samenwerking
Voor een aantal operaties hebben we in Nederland gezamenlijk afspraken
gemaakt over welk ziekenhuis welke operatie uitvoert. Het gaat hier om
behandelingen die relatief weinig voorkomen. Daardoor hebben de chirurg en
zijn team meer ervaring met de behandeling. Dit komt de kwaliteit van uw
behandeling ten goede.
In uw regio is het oncologisch centrum voor de behandeling van
eierstokkanker verdeeld over drie locaties:
in Nijmegen het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc)
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ
in Arnhem het Rijnstate ziekenhuis
In al deze 3 ziekenhuizen worden patiënten op de polikliniek gezien en mede
geopereerd door een gynaecologisch oncoloog uit het Radboudumc.

Wat betekent dit voor u?
Uw gynaecoloog zorgt voor aanmelden bij het centrale meldpunt van het
oncologisch centrum. Van daaruit wordt bekeken wat op dit moment voor u
het beste ziekenhuis is om te worden behandeld. Daarbij wordt onder andere
rekening gehouden met uw algemene conditie, maar ook met de wachttijden
voor de poliklinieken en de operatieprogramma’s in de drie ziekenhuizen.
Na de aanmelding krijgt u uiterlijk de volgende werkdag bericht van het
betreffende ziekenhuis waar en wanneer u een afspraak heeft op de
polikliniek. Deze afspraak is in principe binnen een week. Aansluitend wordt
nog eventueel verder onderzoek verricht en de voorbereiding voor uw
operatie in gang gezet.
Een eventuele aanvullende behandeling met chemotherapie kan vaak in het
dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gegeven. Met deze werkwijze willen wij
elke patiënt in de regio de beste behandeling bieden.
Wij wensen u en uw naasten voor de komende tijd veel sterkte toe.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie in
Ziekenhuis Gelderse Vallei, (0318) 43 51 50.

Adressen:
Radboudumc - centraal
Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
Polikliniek Verloskunde & Gynaecologie, Route 782
Telefoon: (024) 361 47 88
CWZ - hoofdgebouw
Weg door jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen
Polikliniek Gynaecologie, Route A44
Telefoon: (024) 365 82 45
Rijnstate – locatie Arnhem
Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem
Polikliniek Gynaecologie, Route 20
Telefoon: (088) 005 77 40
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