EMBRAZE
Kankernetwerk

Bij aanhoudende klachten of
een te hoge PSA-waarde in
het bloed - aanwezigheid van
eiwitten - verwijst uw huisarts
u in de meeste gevallen door
naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis voor nader
onderzoek.

1. VERWIJZING

5. DOORVERWIJZING
OPERATIEF

ZORGPAD
Prostaatkanker
In het ziekenhuis vindt
een aantal onderzoeken
plaats, zoals een lichamelijk
onderzoek en bloedonderzoek,
voor het vaststellen van
een diagnose. Mogelijk
vindt een biopsie plaats en
indien nodig aanvullend
röntgenonderzoek. Uw
behandelend arts informeert
u over de uitslag en u maakt
kennis met de gespecialiseerd
verpleegkundige.

De resultaten van uw
onderzoeken bespreekt uw
arts met andere specialisten
in het ziekenhuis, of indien
nodig met specialisten uit
de regio1, in een zogenoemd
multidisciplinair overleg.
Kortweg een MDO.

Na het MDO informeert uw
behandelend arts u over de
uitslag en bespreekt samen
met u en een gespecialiseerd
verpleegkundige de beste
behandelmogelijkheden.
Samen besluiten jullie welke
behandeling u gaat volgen en
in welk expertisecentrum u
– bij een mogelijke operatie –
geopereerd gaat worden.

2. DIAGNOSTIEK

3. MULTIDISCIPLINAIR
OVERLEG

4. CONSULT

Voor de behandeling
van prostaatkanker kent
EMBRAZE Kankernetwerk
twee expertisecentra:
EMBRAZE Oost en
EMBRAZE West.

EMBRAZE Oost
Verwijst uw behandelend arts u voor
een operatie door naar EMBRAZE
Oost, dan wordt u geopereerd in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s
Hertogenbosch.

NB. Is uw dichtstbijzijnde
ziekenhuis gelegen in
Zeeland? Dan kunt u mogelijk
ook verwezen worden naar
Rotterdam of België.
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DOORVERWIJZING BIJ
RADIOTHERAPEUTISCHE
BEHANDELINGEN

EMBRAZE West
Verwijst uw behandelend arts
u voor een operatie door naar
EMBRAZE West, dan wordt
u geopereerd in het Bravis
ziekenhuis in Bergen op Zoom.

Is bestraling nodig? Dan wordt u daarvoor
behandeld in het dichtstbijzijnde radiotherapeutisch centrum (Instituut Verbeeten
of het Zuidwest Radiotherapeutisch
Instituut - ZRTI).

6. VOORLICHTING

7. BEHANDELING

8. NAZORG

9. PALLIATIEVE ZORG

Bij uw eerste bezoek
wordt u ingeschreven bij
het expertisecentrum.
Neem hiervoor uw geldige
legitimatie en zorgpas mee.
Tijdens dit bezoek vindt een
kennismaking plaats en de
preoperatieve voorbereiding.

Tijdens en na uw behandeling
wordt u begeleid; we
vragen hoe het met u gaat
en hoe de behandeling
verloopt. Het behandelend
expertisecentrum houdt zowel
uw eigen (dichtsbijzijnde)
ziekenhuis en uw huisarts op
de hoogte van uw voortgang.

Na uw behandeling start
de nazorg. De nazorg vindt
weer plaats in uw eigen
(dichtstbijzijnde) ziekenhuis.
Voor deze nazorg wordt u
regelmatig gecontroleerd.
Samen met uw behandelend
arts maakt u hierover
afspraken.

Is uw ziekte levensbedreigend
en/of ongeneeslijk? Dan
kunnen we met u praten en
advies geven over palliatieve
zorg2. Palliatieve zorg is zorg
in de laatste levensfase. In
uw eigen (dichtstbijzijnde)
ziekenhuis wordt dit advies
gegeven door een ‘Palliatief
Consutatieteam’. Ook kunt u
zelf via uw huisarts om deze
speciale zorg vragen, voor in de
thuissituatie.

In de regio Midden- West Brabant en Zeeland maken zeven ziekenhuizen en twee radiologisch instituten zich sterk tegen kanker in het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband ‘EMBRAZE
Kankernetwerk’. Kijk voor meer informatie op www.embraze.net/wij-zijn-embraze/wij-zijn-partners-en-werken-samen
Onder palliatieve zorg valt alle zorg die de patiënt met een levensbedreigende ziekte, en zijn naasten, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven geven.

