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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie.  

U kunt aan deze uitgave  

geen rechten ontlenen.  

© Gelre ziekenhuizen  

www.gelreziekenhuizen.nl 

Verwijzing naar een 
Universitair Medisch 
Centrum (UMC) 
 

 

De kaakchirurg van Gelre ziekenhuizen heeft u doorverwezen naar het UMC Utrecht 

afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie voor verder onderzoek. Omdat er mogelijk 

sprake is van kanker geeft deze verwijzing vaak ongerustheid. Als blijkt dat er 

daadwerkelijk kanker is, dan is dit een schok en het begin van een kort of langer 

durend traject van behandeling. Om een deel van de onzekerheid weg te nemen 

informeert deze folder u over de verwijzing naar de polikliniek UMC Utrecht.  

 

Afspraken maken 
De secretaresse van de polikliniek kaakchirurgie van Gelre ziekenhuizen maakt twee 

afspraken met u. De secretaresse neemt hiervoor telefonisch contact met u op. De eerste 

afspraak is om de verwijsbrief en de laatst gemaakte foto’s af te halen bij de polikliniek 

kaakchirurgie van Gelre ziekenhuizen. U kunt deze persoonlijk overhandigen aan de 

kaakchirurg in het UMC Utrecht. De tweede afspraak is uw afspraak in het UMC 

Utrecht. Er zijn geen vaste spreekuren voor nieuwe patiënten, een poliklinische afspraak 

wordt zo snel mogelijk ingepland.  

 

Afspraken in het UMC Utrecht 
Tijdens uw eerste afspraak wordt er een X-OPG (foto van de boven- en onderkaak) 

gemaakt, eventueel een biopsie (stukje weefsel wegnemen) en uitleg gegeven van wat u 

kunt verwachten. 

 

Na het eerste consult volgt er een opname van twee dagen. Dan worden onder andere de 

volgende onderzoeken verricht: CT-scan, laboratorium, X-Thorax (röntgenfoto van de 

longen), echo van de hals en eventueel een punctie. De logopedist, fysiotherapeut en 

eventueel de anesthesioloog komen langs. 

 

Bij een derde afspraak wordt het opgestelde behandelplan besproken. Dit plan is nadat 

de uitslagen van de onderzoeken waren besproken in een team van specialisten. Tijdens 

dit overleg wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling die hierop volgt is per 

patiënt verschillend. 
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Contactgegevens 
Universitair Medisch Centrum Utrecht 

Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie 

Locatie AZU 

Receptie 29 B, 2e etage 

Heidelberglaan 100 

Postbus 85500 

3508 GN  UTRECHT 

Tel: 088- 755 77 62 

 

Voor meer informatie over kanker van de mond of keelholte kunt u een brochure 

aanvragen met bestelcode G50 via het voorlichtingscentrum Nederlandse 

Kankerbestrijding. KWF 0800-022 66 22 Deze folder kunt u ook downloaden via de 

website: www.kwfkankerbestrijding.nl, kies kanker, downloads brochures. 

http://www.kwfkankerbestrijding.nl/

