Vermoeden van darmkanker?
U staat er niet alleen voor!

Stap 3:
De operatie,
verwijdering van
de darmkanker

De chirurg bespreekt met u de
uitslagen van de onderzoeken en
de operatie.

Henk Jan Mantel,
chirurg bij Saxenburgh

Wat gaan we doen?
Henk Jan Mantel is één van de maag-darmchirurgen die met u de
uitslagen bespreekt. “Het is voor een patiënt een heel spannend
moment. De patiënt wil maar één ding: duidelijkheid. Daarom draai ik
er niet omheen, maar vertel direct wat er aan de hand is. Het is niet
leuk te moeten vertellen dat iemand darmkanker heeft maar gelukkig
kan ik als chirurg uitleggen wat de behandelmogelijkheden zijn."
Behandelmogelijkheden
Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van de uitslag van de onderzoeken.
Er wordt bekeken in welk stadium de darmkanker zich bevindt. Voor
iedere patiënt wordt een individueel plan gemaakt dat kan bestaan
uit verschillende stappen: een operatie, bestraling, chemotherapie,
of een combinatie van behandelingen. Als er geen uitzaaiingen zijn
gevonden, zal in veel gevallen worden gekozen voor een operatie
waarbij de tumor wordt verwijderd. “Ik probeer duidelijk uit te leggen
hoe de operatie in zijn werk gaat en wat de patiënt kan verwachten”.
Veel mensen denken dat als er wel uitzaaiingen worden gevonden, er
helemaal geen behandelmogelijkheden zijn, maar zo zwart-wit is het niet
meer. Ook bij patiënten met uitzaaiingen is soms nog veel mogelijk.
Ook al ziet u de chirurg na de operatie misschien niet dagelijks, de
chirurg ziet u wel. ”Ik voel me verantwoordelijk voor het herstel van de
patiënt. Mijn verantwoordelijkheid stopt niet als ik ziekenhuis uitloop.
Ik blijf de patiënt volgen, direct of van een afstand, totdat de patiënt
voldoende hersteld is om naar huis te gaan. Na de operatie blijft een
patiënt vijf jaar onder controle en doen we regelmatig onderzoek om
te controleren of de tumor niet terugkomt. In die vijf jaar bouw je een
persoonlijke band op, dat vind ik het leuke aan mijn werk. Als patiënten
tijdens of na het behandeltraject met iets zitten, kunnen ze contact
opnemen. Daarin onderscheiden we ons als klein ziekenhuis: persoonlijke
aandacht en laagdrempelige benadering.”
Roept dit artikel vragen bij u op, bel dan de verpleegkundig specialist
op tel. 0523-276339.

Lees hier over stap 4:
Chemo, betere kans op genezing.

