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U heeft een afspraak gekregen op de Joint Clinic Interne Oncologie/ Gynaecologie van het
Erasmus MC. In deze folder willen we u uitleggen wat de Joint Clinic is, hoe we werken en wat u
van ons mag verwachten.
Wat is de Joint Clinic
De Joint Clinic is een speciaal spreekuur voor vrouwen met gynaecologische kanker die
(mogelijk) behandeld worden door een gynaecoloog en een internist-oncoloog. Het kan zijn
dat u komt voor een second opinion, of voor (overname van) behandeling. U ziet eerst de
gynaecoloog en vervolgens de internist-oncoloog. Bij uw eerste bezoek wordt u begeleid door
een gespecialiseerd verpleegkundige.
Een casemanager zorgt voor de logistieke ondersteuning en is voor u het eerste aanspreekpunt. Het voordeel van dit spreekuur is dat uw specialisten uw behandeling goed op elkaar
kunnen laten aansluiten. Het spreekuur is in principe iedere maandagochtend. Voor de
gynaecologie is mevrouw dr. C.W.M. Wensveen of mevrouw dr. E.M. Roes verantwoordelijk
en voor de interne oncologie is dat mevrouw dr. C. van Zuylen. In hun afwezigheid worden
zij waargenomen door andere ervaren artsen.
Voorbereiding op uw afspraak
Voordat u voor uw eerste bezoek naar het Erasmus MC komt, vraagt de casemanager van de
Joint Clinic uw gegevens en röntgenfoto’s op bij uw behandelend specialist. Uw gegevens
worden door de gynaecoloog en de internist-oncoloog bekeken en besproken voor uw eerste
bezoek. De casemanager heeft waarschijnlijk ook al afspraken aan u doorgegeven.
Zorgt u ervoor dat u van de medicijnen die u gebruikt naam en dosering kunt vermelden; u
kunt een lijst opvragen bij de apotheek of zelf de verpakking meenemen.
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Afdeling Gynaecologie / Interne Oncologie

Het kan zijn dat u vragen hebt voor de artsen bij het eerste of bij een later bezoek. Wij adviseren u deze vragen op papier te zetten zodat u ze niet kunt vergeten.
Uw eerste bezoek op de polikliniek
Inschrijven en melden
Bent u niet eerder in het Erasmus MC geweest of zijn er wijzigingen in uw persoonsgegevens
ten opzichte van uw laatste bezoek, meldt u zich dan ongeveer een half uur voor uw polikliniekafspraak bij de Inschrijving bij Ingang 2. Neemt u uw verzekeringspapieren en uw legitimatiebewijs mee. Vervolgens gaat u naar de polikliniek Gynaecologie. De polikliniek bevindt
zich in gebouw Ba, tweede etage. U meldt zich bij de balie 1 en gaat daarna naar de wachtkamer.
Het spreekuur
De gynaecoloog vraagt naar uw klachten en stelt een aantal aanvullende vragen. Vervolgens
wordt een inwendig onderzoek gedaan. Het inwendig onderzoek bestaat uit kijken met een
speculum (“eendenbek”), voelen via de schede en een echo, meestal via de schede, soms via
de buik.
Vervolgens spreekt u de internist-oncoloog. Mogelijk komen dezelfde vragen aan bod, maar
waarschijnlijk is er meer nadruk op uw algemene gezondheid en eventuele eerdere
(chemotherapeutische) behandeling. De internist doet eventueel gericht lichamelijk onderzoek, maar géén inwendig onderzoek.
Aansluitend heeft u een gesprekje met de verpleegkundige of met de polikliniekassistente.
Na het spreekuur
Het kan zijn dat bij uw bezoek bloedonderzoek plaatsvindt. Ook kunnen aanvullende onderzoeken, zoals röntgenfoto’s worden afgesproken.
Afhankelijk van de reden voor de afspraak kan het zo verder gaan:
-

De gynaecoloog en internist-oncoloog geven u en/of uw verwijzend arts en huisarts
direct een advies. Er worden geen vervolgafspraken gemaakt.
U kunt altijd als dit in de toekomst nodig blijkt, een nieuwe afspraak maken.

-

Na uw bezoek worden uw gegevens besproken in de tumorwerkgroep gynaecologische
tumoren van het Erasmus MC. Aan deze bespreking nemen de volgende specialisten
deel; gynaecologen, internist-oncologen, radiotherapeuten, radiologen, pathologen en
hyperthermie- artsen. Bij het vervolgbezoek wordt het advies van de tumorwerkgroep
met u doorgenomen. Soms kan het zijn dat het advies telefonisch met u wordt doorgenomen. De assistente vraagt dan uw telefoonnummer en spreekt met u af rond welk
tijdstip u wordt gebeld door de arts. Deze neemt dan zelf telefonisch contact met u op.
De behandeling vindt verder (deels) binnen het Erasmus MC plaats. Soms wordt de
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chemotherapie in het ziekenhuis bij u in de buurt gegeven terwijl de hierop volgende operatie in het Erasmus MC wordt gedaan. Als u in aanmerking komt voor operatie in het Erasmus
MC wordt u aansluitend aan het polikliniekbezoek verwezen naar het inloopspreekuur van
de afdeling anesthesiologie.
De verwijzende arts en uw huisarts worden soms telefonisch, maar in ieder geval altijd
schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen en het advies.
Afspraak maken of verzetten
Voor vragen over afspraken of het verzetten van afspraken is de casemanager of de doktersassistente bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00-16.00 uur op
telefoonnummer 010-7032322 of 06-30960500.
U kunt ook mailen: jointclinic.gyn@erasmusmc.nl
Wetenschappelijk onderzoek
In het Erasmus MC wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Dit heeft als doel om nieuwe
en betere behandelingen te ontwikkelen. Ook op de polikliniek Gynaecologie wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uw arts kan u vragen hieraan deel te nemen. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs, maar vindt uiteraard plaats op vrijwillige basis. U hoeft niet op
een dergelijk verzoek in te gaan. Als u niet aan een onderzoek wil deelnemen, heeft dit geen
enkele invloed op de relatie met uw arts of op de verdere behandeling. Ook als u niet deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek worden lichaamsmaterialen (bloed, weefsel) bewaard en mogelijk naderhand gebruikt voor nieuwe onderzoeken. Als u hiertegen bezwaar
heeft, kunt u dit aan uw arts melden.
Rechten en plichten
De behandelingsovereenkomst
U sluit met het ziekenhuis een overeenkomst, de zogenoemde behandelingovereenkomst.
Dit betekent dat er zowel voor u als voor het ziekenhuis een aantal regels gelden.
Medisch geheim en privacy
Alle zaken betreffende uw ziekte en behandeling worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Artsen, polikliniekassistenten, verpleegkundigen en overige medewerkers van het Erasmus
MC zijn tot geheimhouding verplicht. Uw gegevens kunnen alleen door personen worden
ingezien die direct betrokken zijn bij uw behandeling.
Er is een aparte folder beschikbaar met uitgebreide informatie over uw rechten en plichten.
Deze folder is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum bij Ingang 2.
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Wetenswaardigheden
Restaurants en een winkel bevinden zich in de centrale hal en bij Ingang 2.
In het ziekenhuis is roken niet toegestaan. In de centrale hal is een rookruimte.
regels. Waar dit niet is toegestaan is dit aangegeven door middel van verbodsborden.
Klachten
Het is mogelijk dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling en/ of andere zaken
niet tevreden bent. Wanneer dit zo is, raden wij u aan die te bespreken met de personen die
daar verantwoordelijk voor zijn, bijvoorbeeld met uw behandelend arts.
Als dit niet tot een bevredigde oplossing leidt, kunt u uw klacht indienen. Informatie over
het indienen van een klacht is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum bij Ingang 2.
Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Gynaecologie, bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur op telefoonnummer 010 704 01 48.
Bij vragen aan de verpleegkundige kunt u bellen naar telefoonnummer 06 53442079.
Meer informatie

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Mobiel telefoneren is op de meeste plaatsen toegestaan mits u zich houdt aan de gedrags-

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over parkeren en route, kunt u kijken op de website

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl
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