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Informatiebrief voor patiënten met kanker die behandeld worden door een medisch oncoloog in 
Zuyderland MC 
 
Het is de verwachting dat het coronavirus (SARS-CoV-2) zich de komende tijd verder uitbreidt over 
Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond 
persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen 
te helpen.  
We willen de risico’s van SARS-CoV-2 zoveel mogelijk beperken voor onze patiënten. Maar we willen 
ook de kanker zo optimaal mogelijk blijven behandelen.  
 
Dit betekent voor u het volgende:  
 
Soms een aanpassing in behandelplan  
We willen bij onze patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter 
beschermd zijn tegen de gevolgen van SARS-CoV-2. We wegen dan ook de risico’s van de 
behandeling op verminderde afweer af, tegen de winst die de behandeling oplevert. Dit betekent dat 
we soms andere kuren zullen geven, kuren zullen overslaan of een behandeling zullen uitstellen. We 
doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen.  
 
Minder ziekenhuisbezoeken  
We willen de kans voor patiënten om in aanraking te komen met SARS-CoV-2 zo klein mogelijk 
maken. Zo proberen we het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te 
beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen, controles worden soms uitgesteld, we 
zullen zo min mogelijk CT-scans maken en proberen ziekenhuisopname(s) te beperken. Dit doen we 
alleen als het voor uw kankerbehandeling veilig kan.  
 
Als hoge uitzondering is het mogelijk voor de poliklinische afspraken op de poli oncologie maximaal 1 
begeleider mee te nemen (dus totaal maximaal 2 personen). Indien u 1 begeleider mee wilt nemen 
naar uw afspraak op de polikliniek, de vraag dit van te voren telefonisch kenbaar te maken aan de 
betreffende polikliniek. Dan zal met de behandelaar worden afgestemd. Tevens kan de beveiliging 
ingelicht kan worden om een uitzondering te maken op het ziekenhuisbeleid dat er geen begeleider 
mee mag. Er bestaat ook de mogelijkheid om een naaste telefonisch of via videobellen aan te laten 
sluiten bij uw afspraak.  
 
Persoonlijke aanpak  
Per patiënt kijken wij wat voor hem of haar het beste is. Uw eigen medisch specialist of 
verpleegkundige zal met u bespreken wat dit voor u betekent en samen met u besluiten wat voor u 
het beste is. Al onze medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen. Als het nodig is passen wij meteen onze werkwijze aan. We staan in nauw contact 
met onze collega’s in Zuyderland maar ook in de regio en landelijk, en delen onze ervaringen 
dagelijks.  
 
Wij wensen u veel sterkte en zijn er voor u.  
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