
 ʔ Verdenking kwaadaardige aandoening bij darmonderzoek
Bij u is er door de Maag Darm Leverarts (MDL) een darmonderzoek (co-

loscopie) uitgevoerd. Tijdens de coloscopie is een afwijking gezien in de 

dikke darm die mogelijk kwaadaardig is. Van de afwijking zijn biopten 

(stukjes darmweefsel) genomen. De patholoog onderzoekt deze biopten 

onder de microscoop om een afwijking of ziekte vast te stellen. Dit onder-

zoek duurt 2 - 5 werkdagen.

 ʔ De uitslag van het onderzoek
Wanneer de uitslag van het weefselonderzoek bekend is, krijgt u een afspraak 
bij de MDL-arts. Deze arts vertelt u dan de uitslag van het weefselonderzoek. 
Wanneer kwaadaardigheid is aangetoond krijgt u nadat u bij de MDL-arts bent 
geweest aansluitend een gesprek bij de casemanager. Deze casemanager heeft 
dan al afspraken voor vervolgonderzoek voor u gemaakt. Voor het vervolgonder-
zoek is bloedonderzoek noodzakelijk. Wilt u vooraf aan het volgend bezoek van 
de MDL-arts bloed laten prikken? Bij het laboratorium drukt u op de CITO knop. 
U wordt dan met voorrang opgeroepen. Wanneer het bloedonderzoek meteen 
na de coloscopie heeft plaatsgevonden hoeft u niet opnieuw naar het laborato-
rium.

Naam MDL arts:................................................................................

Datum afspraak MDL arts:.................................................................

☐ locatie Alkmaar, polikliniek oncologie, afd. 128
☐ locatie Den Helder, polikliniek maag-darm-en leverziekten, afd. G1

Aansluitend aan uw bezoek bij de MDL-arts gaat u naar de casemana-
ger of verpleegkundig specialist. Zij geeft uitleg over het vervolgtraject. 
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 ʔ Contactgegevens voor onduidelijkheden en niet dringende 
vragen
Afhankelijk waar u wordt behandeld, neemt u hiervoor tijdens kantooruren 
contact op met:

☐  locatie Alkmaar 
Bij onduidelijkheden en niet dringende vragen belt u de casemanager. Als de 
casemanager niet aanwezig is, kunt u vragen naar één van de verpleegkundi-
gen van het colo/rectaal team. Voor beiden kunt u 072 - 548 2400 bellen.

☐  locatie Den Helder 
Bij onduidelijkheden en niet dringende vragen belt u de verpleegkundige 
specialisten, telefoon 0223 - 69 6519. Bij afwezigheid van de verpleegkun-
dige specialisten kunt u de polikliniek chirurgie bellen, telefoon 0223 - 69 
6237

 ʔ Contactgegevens voor dringende vragen
Hiervoor belt u altijd locatie Alkmaar.
• op werkdagen tijdens kantooruren neemt u contact op met locatie Alkmaar, 

telefoon 072 - 548 4444. U vraagt dan om de diensdoende MDL-arts
• buiten kantooruren neemt u contact op met locatie Alkmaar, telefoon 072 - 

549 4444. U vraagt dan naar de afdeling spoedeisende hulp en vervolgens 
naar de dienstdoende MDL-arts


