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Afspraak op de multidisciplinaire polikliniek 

slokdarm- en maagtumoren 
 
U heeft een afspraak op de multidisciplinaire polikliniek voor slokdarm- en 
maagtumoren. Om de zorg voor u efficiënt te organiseren willen we zoveel mogelijk 
polikliniekcontacten concentreren op één middag en één plaats. 
 
Wekelijkse multidisciplinaire 
bespreking 
Nadat bij u het onderzoekstraject is afgerond 
worden de uitslagen besproken in een team 
van specialisten, gespecialiseerd in onderzoek 
en behandeling van slokdarm- en 
maagkanker. In een wekelijks overleg stellen 
zij gezamenlijk een behandelplan voor u op. 
Het behandelvoorstel wordt vervolgens 
tijdens uw afspraak op de multidisciplinaire 
polikliniek met u besproken. 
 
Uw afspraak op de multidisciplinaire 
polikliniek 
Voor uw behandeling kunt u te maken krijgen 
met meerdere specialisten. Dit is afhankelijk 
van het behandelvoorstel. Behalve de MDL-
arts is het mogelijk dat u wordt gezien door 
een chirurg, radiotherapeut en/of internist-
oncoloog. Tijdens uw afspraak op de 
multidisciplinaire polikliniek spreekt u hen op 
één middag. Dit bespaart extra 
ziekenhuisbezoeken en reistijd. 
 
Afspraak bij de 
oncologieverpleegkundige 
Nadat u een bezoek heeft gebracht aan de 
specialisten die betrokken zijn bij uw 
behandeling, heeft u nog een afspraak bij de 
oncologieverpleegkundige. Zij neemt alles 
wat besproken is nog eens met u door 
waarbij u de gelegenheid hebt vragen te 
stellen in het geval er iets niet duidelijk is. 
 
 
 
 
 

Tijdens het gehele traject blijft de 
oncologieverpleegkundige uw aanspreekpunt 
en kunt u bij haar terecht met vragen en 
problemen. 
 
Tijdsduur van uw afspraak op de 
multidisciplinaire polikliniek  
Omdat u op één middag door meerdere 
specialisten kunt worden gezien, moet u voor 
uw afspraak rekening houden met een duur 
van ongeveer twee uur. 
 
Uw tips en adviezen zijn welkom 
Wij streven er naar om de zorg voor u goed 
te laten verlopen. Mocht u echter tips en 
adviezen voor ons hebben die ons helpen 
deze zorg verder te optimaliseren, schroom 
niet om dit aan ons te melden.  
 
Contactgegevens  
Heeft u nog vragen of zijn er anderszins 
zaken waarvoor u ons nodig heeft?  
 
Tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen 
met het secretariaat; 
 
Telefoonnummer: 
088 708 52 31 
 
Bezoekadres: 
ZGT, ziekenhuislocatie Almelo 
Polikliniek heelkunde, Route 1.8  
Zilvermeeuw 1 
7609 PP Almelo  
  
 


