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Inleiding 
 

U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis op 

verpleegafdeling C3. De specialisten hebben geconstateerd dat u 

een hersentumor heeft.  

 

Een tumor is een gezwel dat het gevolg is van ongeremde celdeling. 

Tumoren kunnen ook in de hersenen voorkomen. Er bestaan veel 

verschillende soorten hersentumoren. Primaire hersentumoren zijn 

tumoren die uit het hersenweefsel zelf ontstaan. Een uitzaaiing van 

een primaire tumor elders in het lichaam (bijvoorbeeld in de long of 

borst) naar de hersenen, wordt een secundaire hersentumor of 

hersenmetastase genoemd. 

 

In het Albert Schweitzer ziekenhuis is al onderzocht of de 

hersentumor die u heeft een primaire tumor is of een uitzaaiing van 

een tumor op een andere plaats in uw lichaam. 

Dit alles heeft de neuroloog of zaalarts al met u en uw naasten 

besproken. 

 

Samenwerking 

Onze neurologen werken nauw samen met neurochirurgen.  

Voor verder onderzoek en een behandelplan wordt u daarom 

verwezen naar het Hersentumorcentrum van het Erasmus Medisch 

Centrum (MC) in Rotterdam, waar onze neurochirurgen ook 

werkzaam zijn. 

In deze folder geven wij u informatie over wat u van dit bezoek aan 

de polikliniek van het Hersentumorcentrum kunt verwachten. 

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch 

beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.  
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Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan 

kunnen we daar nog extra rekening mee houden.  

 

 

Het Hersentumorcentrum 
 

Het Hersentumorcentrum van het Erasmus MC is een 

gespecialiseerd centrum waar meerdere disciplines (artsen) 

samenwerken en bij een behandeling zijn betrokken. Dit wordt ook 

wel een multidisciplinair expertisecentrum genoemd.  

Het doel is om de kwaliteit van leven en overleven van mensen met 

een hersentumor te verbeteren. Dit lukt alleen als er wordt 

samengewerkt. Daarom leggen we als team de nadruk op u en uw 

persoonlijke situatie. Vanaf de diagnose tot en met de behandeling 

en de resultaten hiervan.   

 

U bent door de neuroloog van het Albert Schweitzer ziekenhuis 

aangemeld bij het Hersentumorcentrum. Van de arts of 

verpleegkundige hoort u wanneer u hier wordt verwacht voor het 

bezoek aan de polikliniek van het Hersentumorcentrum. Dit bezoek 

gebeurt tijdens uw opname op verpleegafdeling C3.  

 

 

Polikliniekbezoek Hersentumorcentrum 
 

Het polikliniekbezoek duurt ongeveer 4 uur. Het is fijn als u een 

vertrouwd iemand meeneemt naar deze afspraak.  

Wat u nodig heeft voor dit polikliniekbezoek:  

 Legitimatiebewijs. 

 Zorgverzekeringsbewijs. 

 Medicijnen die u eventueel moet gebruiken in de tijd dat u hier 

op bezoek bent. De medicijnen krijgt u mee van de 

verpleegkundige van de verpleegafdeling.  
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 Een lunchpakket. Dit kunt u meekrijgen van onze verpleeg-

afdeling, afhankelijk van de tijden van uw polikliniekbezoek. 

 De Cd-rom met beelden van de MRI en CT-scan die in ons 

ziekenhuis zijn gemaakt. Deze Cd-rom krijgt u van ons mee. 

 Een artsenbrief met alle recente gegevens voor een duidelijke 

overdracht. Ook deze brief geven wij u mee. 

 

Vervoer 

Afhankelijk van uw situatie wordt gekeken of u met eigen vervoer 

naar het Erasmus MC hier naartoe kunt gaan of dat vervoer met de 

ambulance nodig is. 

 Als u met eigen vervoer gaat kunt u parkeren in parkeergarage 

Westzeedijk, Westzeedijk 361, 3015 AA Rotterdam. Vervolgens 

gaat u naar Ingang 2 en kunt u daar een rolstoel gebruiken 

(muntstuk van € 2 nodig; krijgt u na inlevering van de rolstoel 

weer terug).  

 De ambulance heeft een eigen ingang. 

  

Aankomst EMC 

Bij aankomst in de hal van Ingang 2 vindt u de inschrijfbalie aan uw 

rechterkant. Hier laat u zich inschrijven; de medewerker vraagt 

daarbij naar uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringsbewijs. 

Na inschrijving gaat u door naar de vierde verdieping van het Ba-

gebouw. Hier vindt u de bewegwijzeringsborden naar het 

Hersentumorcentrum.  

 

Hersentumorcentrum 

U meldt zich bij de balie van het Hersentumorcentrum en geeft de 

Cd-rom en andere papieren af die u van verpleegafdeling C3 heeft 

meegekregen. Hierna neemt u plaats in de wachtkamer, totdat u 

wordt geroepen voor uw intakegesprek.   
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Intakegesprek  

U heeft uw intakegesprek met een verpleegkundig specialist of 

verpleegkundig consulent. Bij dit gesprek kunnen ook uw naasten 

aanwezig zijn.  

Een verpleegkundig specialist of een verpleegkundig consulent is 

een verpleegkundige die een aparte opleiding heeft gevolgd 

waardoor ze zowel verpleegkundige als medische handelingen mag 

uitvoeren. 

 

Tijdens het intakegesprek stelt de verpleegkundig specialist u 

vragen over uw ziektegeschiedenis. Verder geeft zij u uitleg over 

wat u deze dag kunt verwachten aan gesprekken en eventuele 

verdere onderzoeken.  

Tijdens het intakegesprek krijgt u ook een lichamelijk onderzoek. 

Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kracht en het gevoel in 

uw armen en benen en hoe u goed u kunt bewegen. 

 

Na het intakegesprek overlegt de verpleegkundig specialist met de 

neurochirurg. Ze bespreken zowel de informatie die uit de intake 

naar voren komt als de uitslagen van de scans die eerder in het 

Albert Schweitzer ziekenhuis zijn gemaakt.  

 

Ook gesprek met neurochirurg  

Hierna hebben u en uw naasten een gesprek met de neurochirurg 

en de verpleegkundig specialist. De neurochirurg bespreekt met u 

wat uw klachten zijn en welke behandeling mogelijk is.  

 

Afhankelijk van de voorgestelde behandeling, zijn er soms nog meer 

onderzoeken nodig, zoals bloedprikken. Of u krijgt een afspraak op 

de polikliniek Anesthesie als u geopereerd gaat worden. Dit gebeurt 

dan aansluitend aan het gesprek met de neurochirurg.  

 

Terug naar het Albert Schweitzer ziekenhuis 

Als u met uw gesprekken en eventuele onderzoeken klaar bent, kunt 

u weer terug naar het Albert Schweitzer ziekenhuis.  



 

 5 

De neurochirurg van het Hersentumorcentrum belt de neuroloog van 

afdeling C3, zodat deze ook op de hoogte is van wat er is besproken 

en welk behandeltraject u (mogelijk) in gaat.  

 

Tijdens het proces vanaf dit polikliniekbezoek tot na eventuele 

behandeling, houdt de verpleegkundig specialist contact met u. Zij is 

het eerste aanspreekpunt voor u en is er voor ondersteuning en 

begeleiding van u en uw naasten tijdens dit proces.  

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Stel die dan gerust 

aan de verpleegkundige, verpleegkundig specialist of zaalarts. We 

beantwoorden uw vragen graag!  

 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 
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