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Operatie bij slokdarmkanker
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Een operatie bij slokdarmkanker is alleen mogelijk als de tumor niet door 

de slokdarmwand heen is gegroeid, tot in het omringende weefsel. Ook 

mogen er geen uitzaaiingen zijn. In deze folder leest u meer informatie 

over de operatie.

 ʔ Voorbehandeling 
Voorafgaand de operatie, krijgt u eerst een voorbehandeling. Deze bestaat uit 
chemotherapie (medicijnen) en radiotherapie (bestraling). Deze combinatie 
heet chemoradiatie. De voorbehandeling vindt plaats in Noordwest. U krijgt 
hiervoor een afspraak bij de internist-oncoloog en de radiotherapeut-oncoloog. 
Deze 2 medisch specialisten geven u uitleg over de verdere behandeling.

Bij een operatie worden de tumor, gezond weefsel eromheen en lymfeklieren 
weggehaald. Een slokdarmoperatie is een ingrijpende operatie. Er zijn verschil-
lende operatietechnieken. De keuze voor een bepaalde techniek is vooral afhan-
kelijk van de plaats van de tumor en de voorkeur van het behandelcentrum.

 ʔ Waarom verwijzen wij u door?
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft voor de behandeling van slokdarm-
kanker kwaliteitsnormen opgesteld. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet 
voldoen om goede zorg te kunnen bieden. Één van die eisen is een volumenorm. 
Dit betekent dat een ziekenhuis een minimum aantal slokdarmkanker-operaties 
per jaar moet verrichten. Daarom wordt u doorverwezen naar het Amsterdam 
Universitair Medische Centra (AUMC), locatie VUmc. 

 ʔ Nabehandeling
Mogelijk komt u na de operatie in het AUMC nog in aanmerking voor aanvul-
lende immunotherapie. Dit wordt in het AUMC ná de operatie beoordeeld. Als u 
hiervoor in aanmerking komt, kan het AUMC u terugverwijzen naar Noordwest.

 ʔ  Veel informatie
Tijdens het gesprek over uw operatie/behandeling met uw zorgverlener komt
vaak veel aan de orde. Zo veel dat u misschien niet alle informatie onthoudt. U
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kunt dan het gesprek opnemen, bijvoorbeeld met uw mobiel. Geef dit dan door
aan uw zorgverlener. Ook is het handig dat u iemand meeneemt: 2 horen meer
dan 1!
Let wel: u mag absoluut geen geluidsopname verspreiden of publiekelijk delen,
bijvoorbeeld via sociale media. Bespreek dit altijd met uw zorgverlener, dit
geldt ook voor beeldopnames.

 ʔ  Afspraak
Het AUMC beoordeelt nogmaals alle uitslagen en beelden van de onderzoeken.
In sommige gevallen zijn er nog extra onderzoeken nodig voor aanvullende
informatie. Het AUMC belt u op over deze onderzoeken en de bijbehorende
afspraken. Nadat u in het multidisciplinaire overleg (MDO) van het AUMC bent
besproken, krijgt u van de specialist uw behandelplan te horen.
Het kan zijn dat dit behandelplan door nieuwe inzichten afwijkt van wat er in
Noordwest met u is besproken.

Eerste afspraak AUMC, locatie VUmc
Wanneer u doorverwezen bent door uw specialist, krijgt u een afspraak in het
AUMC. De polikliniek belt u op om een afspraak met u te maken. Wanneer u bent 
doorverwezen, wordt de afspraak voor u gemaakt.

Wat u meeneemt voor uw eerste bezoek
Voor een afspraak op de polikliniek neemt u het volgende mee:
• identiteitsbewijs
• verzekeringspas
Normaal gesproken kunt u altijd iemand meenemen naar uw afspraak.

Patiëntenpas aan laten maken
Heeft u nog geen patiëntenpas van AUMC, locatie VUmc? Of moeten
er gegevens aangepast worden? Laat de pas dan eerst aanmaken of uw gege-
vens aanpassen bij de centrale balie op de begane grond van het polikliniekge-
bouw. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspas mee 
te nemen. De balie is op werkdagen geopend van 07:00 tot 18:00 uur. Neem 
ongeveer 15 minuten extra de tijd om de pas aan te laten maken.



w
w

w.
nw

z.
nl

Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

Colofon
Redactie oncologie-chirurgie slokdarm- en maagkanker

communicatie
Druk Ricoh 
Bestelnummer 264029 

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene 
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl
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 ʔ Contactgegevens AUMC locatie VUmc:
GIOCA poli, telefoonnummer: 020 - 444 1100
Dit is een doorkies menu, luister het bandje af en kies dan voor optie:
• patiënt
• overige vragen voor polikliniek
• naar aanleiding van verwijsbrief

 ʔ Uw vragen
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw casemanager.


