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1. Vermoedt u slokdarm-
kanker? Uw huisarts 
verwijst u dan door voor 
een scopie.

11.Ongeveer vijf weken na 
uw bezoek aan de 
chirurg wordt u geope-
reerd. Na gemiddeld 10 
dagen gaat u naar huis, 
met een tijdelijke 
voedingssonde.

10.De chirurg bespreekt 
met u de uitslag van uw 
CT-scan en licht de 
operatie toe.

9. 4 weken na afloop van 
uw voorbehandeling 
(bestraling en 
chemotherapie) roept 
de verpleegkundige u 
op voor een nieuwe 
CT-scan.

8. De meeste patiënten 
worden voorafgaand 
aan een operatie 
bestraald  en krijgen 
chemo. Dit regelt de 
verpleegkundige voor u 
in ZGT of een zieken-
huis dichterbij uw huis. 

6.Als u geopereerd kunt 
worden, brengen we 
eerst uw fysieke 
gesteldheid in kaart. We 
plannen voor u een 
afspraak in bij de 
longarts, diëtist en 
fysiotherapeut.

5. Voor uw 1e afspraak 
met de chirurg wordt u 
besproken in het team 
van medisch specialis-
ten (chirurgen, 
oncologen, etc). Hieruit 
volgt uw behandelplan.

3.Met de medisch specialist 
bespreekt u de uitslag. 
Als het kwaadaardig lijkt 
worden er door de 
medisch specialist 
vervolgonderzoeken 
ingezet.

4. CT-scan hals/borst/
en buik.

2.Een scopie (kijkonder-
zoek slokdarm) laat u 
uitvoeren bij ZGT of een 
ander ziekenhuis.

7.U maakt kennis met de 
chirurg. Deze licht uw 
onderzoeksuitslagen en 
behandelplan toe. 
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12. Enkele weken na de 
operatie heeft u een 
afspraak met de chirurg 
en vertelt u hoe het 
gaat. Soms krijgt u ook 
onderzoeksuitslagen. 
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