Voorlichtingsavond darmkanker Maasziekenhuis Pantein een groot succes

De maand maart is internationale darmkanker maand. Daarom stond afgelopen woensdagavond
27 maart in het teken van darmkanker. Het thema was: ‘Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en
behandeling’.
Bezoekers werden vanaf 18:30 welkom geheten en bezochten de informatiemarkt, kregen een
rondleiding op de scopiekamers en liepen door een opblaasbare darm. Vanaf 19:00 uur waren er
verschillende presentaties. De eerste presentatie was van MDL arts dhr. J.T. Sarneel over het
bevolkingsonderzoek darmkanker en de diagnostiek naar darmkanker. Als darmkanker in een vroeg
stadium wordt vastgesteld, dan is het één van de best behandelbare vormen van kanker.

Daarna volgde er de presentatie van chirurg dr. F.T.J. Ferenschild over de operaties zoals het vroeger
ging, zoals de operaties nu gaan en wat de ontwikkelingen zijn voor te toekomst. De derde
presentatie werd gehouden door dhr. J. Jongbloed werkzaam bij Medtronic. Inhoud van de
presentatie ging over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van instrumentatrium op de
operatiekamer.
Tijdens de pauze was er aandacht voor een hapje en drankje. Maar vooral ging de aandacht uit naar
de informatiemarkt en rondleiding op de scopiekamers. Medewerkers van de scopiekamer en MDL
arts dhr. L.S.M. Epping lieten een kijkje achter de schermen zijn en stonden open voor vragen.
Tijdens het bezoeken van de informatiemarkt kon de bezoeker in contact komen met alle mogelijke
medewerkers en instanties die betrokken zijn rondom de zorg rondom de patiënt met darmkanker.

Poli maag darm lever, bevolkingsonderzoek darmkanker, casemanager coloncare, care for cancer
thuisbegeleiding, KWF kankerbestrijding, stomaverpleegkundigen, chirurgische verpleegkundigen, medisch
speciaalzaak One med (Bosman), de nationale stomavereniging, het operatieteam met aanwezigheid van
medewerkers van Medtronic, interne dagbehandeling met oncologie verpleegkundigen, medisch speciaalzaak
Mediq, diëtetiek en fysiotherapie, vrienden van het Maasziekenhuis en Beterdichtbij

Na de pauze werd de laatste presentatie gehouden
door oncoloog dr. B.M.J. Scholtes over de
mogelijkheden van chemotherapie bij patiënten na
een darmoperatie of in een situatie waarbij de
patiënt niet meer te genezen is bij darmkanker.
We kijken terug op een zeer geslaagde en goed
bezochte informatieve avond. Het Maasziekenhuis
dankt alle sponsoren, medewerkers, vrijwilligers,
betrokkenen en natuurlijk de bezoekers voor het
mede mogelijk maken van de voorlichtingsavond.

