Patiëntpad - POKO Kinderoncologie
Diagnose

Pre-diagnose

Poli Onc./ Thuis
Afdeling

Enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van klachten

Klacht-ontwikkeling

Context

- Al enige tijd niet fit
- Huisarts kijkt het nog even
aan

1 dag

Bezoek
huisarts

- flauwvallen
- Huisarts verwijst door naar
ziekenhuis

Enkele dagen
tot een week

Onderzoeken op
polikliniek

- Bloedonderzoek
- CT/MRI scan
- Echo
- Röntgenfoto’s

Wachten op
uitslag

- Thuis

Pre-behandeling

Behandeling
bepalen

- Ouders en kinderen
ontvangen veel informatie
vanuit verschillende
disciplines, o.a. ook:
- VOKK dagboek-agenda
- Brochures op ouderniveau
met medische info
- KanjerKetting met eerste
kraal

- Aantal bezoeken in
ziekenhuis of directe
opname, afhankelijk van
hoe acuut de zorg nodig is.
- wanneer nodig nieuwe
onderzoeken

Opname - Ziekenhuis

Opname

Opname

Afdeling
Onc.

1 dag tot een paar weken

Uitslag
ontvangen

Behandeling - Poli

1 dag

Behandelplan
communiceren en
voorbereiden

- Gesprek met arts voor
doornemen behandelplan
- Gesprek met diëtist(e).
(kennismaking, anamnese,
dieetplan, brochures en
andere info doorgeven)

Opname in bed in
kamer op afdeling

- De meeste kinderen
worden meteen
opgenomen op de afdeling.
In geval van leukemie is dit
altijd het geval.
- Voor deze inzichten kijk
ook onder “Verblijf op
afdeling kinderoncologie”.

Poli Onc.
1 dag

Behandeling

(chemo, bestraling, ...)

Chemo:
- Nuchter zijn.
- Herhalingsfrequentie
tussen 3x per week of 3x
per 3 weken.
- Chemo moet in bed
worden toegediend door
Arboregels.

Thuis
2 dagen tot
een week

Naar school

- Nog voldoende energie
om naar school te gaan.
- Smaak verandert door
chemo en medicatie, dit
gebeurt vaak direct na
eerste chemo’s.
- In begin ontstaan veel
eetproblemen.

Poli Onc.
1 dag

Behandeling

(chemo, bestraling, ...)

Leukemie: dexa-weken:
- Behandeling van 5 dagen
(kan evt thuis).
- Kind wordt depressief,
boos of agressief.
- Rustweek tussendoor.
- Eetlust neemt weer toe.

Thuis
2 dagen tot
een week

Verblijf thuis

- Minder energie.
- Niet of maar een paar uur
naar school.

Poli Onc.
1 dag

Behandeling

(chemo, bestraling, ...)

Wekelijkse controle tijdens
behandeling:
- bloed
- klachten
- bijwerkingen
- eten
- wegen + lengte meten

Thuis

Onderzoek Thuis

2 to 5 weken

Verblijf in bed

- Weinig energie.
- Bij chemobehandeling
heeft kind eigen toilet om
cytostatica uit de ontlasting
op te vangen.

1 dag

Naar school

- Langzaam weer wat
meer energie en weer
gedeeltelijk of geheel
naar school of andere
activiteiten.

CT/MRI scan
/punctie

- Nuchter zijn.
- Bij punctie lig je nu 4
uur stil.

2 dagen tot
een week

Naar school

- Wachten op de uitslag.

Poli Onc.
1 dag

Uitslag Scan

Elke behandeling wordt
geëvalueerd, dit is altijd
een stressmoment.
- Geeft inzicht in of de
behandeling aanslaat.

Onderhoudsfase - Poli - 1 tot 2 jaar

(bijv. bij kri�eke toestand)

Chemotherapie

Chirurgische ingreep

Bestraling

In ander
ziekenhuis

Enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van behandeling en verloop

Sondevoeding
krijgen

- Bij begin van behandeling
vaak opname.
- Veneus Acces Port (VAP)
aangelegd voor medicatietoediening en bloedafname.
- Bij lage weestand alleen op
kamer en isolatie.
- Bij problemen naar
therapeut doorverwijzen.

Noodzakelijk bij erg afvallen,
varianten hierin zijn:
- 24 uur continu (bv rugzak)
- Af en toe een grotere
hoeveelheid.
- ’s Nachts als bijvoeding,
diëtist(e) berekent hierbij
de hoeveelheid.

Extra onderzoeken

- Bloedonderzoek.
- CT/MRI scan.
- Echo.
- Röntgenfoto’s.

Thuis

Poli Onc.

Isolatie
- Alleen op de kamer.
(Ouders en professionals
mogen er altijd bij)

Chemotherapie

- Moment voor chemo is
spannend. De bloedwaarden
bepalen of de chemo door
kan gaan.
- Soms bloedtransfusie.
- Moet in bed (2-3 uur).
- Erna: meer energie.

Verblijf op kamer

- In bed of over de hele
afdeling, afhankelijk van
het energie-niveau.

Chirurgische
ingreep

- Chirurgische ingreep
om tumor te verwijderen.
- Of voor amputatie.
- Of ...

Verblijf op IC

Wanneer nodig wordt in
revalidatietraject de
fysiotherapeut ingeschakeld.
- Amputatie
- Neuropathie
-Pijn bij lopen
- Moe, niet bewegen
- Conditie opbouwen

Bestraling

Verblijf op kamer

- In bed of over de hele
afdeling, afhankelijk van
het energie-niveau.

Transplantatie

- Verhuizing naar ander
ziekenhuis.
- Opname in kamer.
- (Beenmerg) transplantatie.
- Enkele weken in isolatie op
kamer liggen.
- Verplaatsing terug naar
eigen ziekenhuis.

Thuis

Afd. Oncologie

1 dag

Niet in deze journey
(want maar klein
percentage kinderen)

Isolatie

Schoon

Thuis

Thuis

Transplanta�e

Verblijf op afdeling kinderoncologie

Opname in bed in
kamer op afdeling

Onder controle van het ziekenhuis - 5 jaar

Op vakantie

Naar school

Even rust, even op vakantie.
- Met restricties.
- In Nederland of buitenland
altijd een ziekenhuis in de
buurt regelen.
- Medische file mee

Bij leukemie is begin van de
behandeling intensief.
In later traject gaan de
kinderen vaak wel naar
school.

Behandeling

(chemo, bestraling, ...)

- De laatste kuur wordt
altijd gevierd!

1 dag

Verblijf in bed

Naar school

Onderzoek
met puncties

- Bloedonderzoek
- Puncties
- Bij punctie 4 uur
stilliggen (pijnlijk)

Poli Onc.

Thuis

1 x per 6 weken

CT/MRI scan

- CT/MRI scan
- Echo
- Röntgenfoto’s

Schoon verklaring

- Moment wordt gevierd.

Naar school

Wanneer de behandeling
stopt is er veel minder
controle.

Controle

Poli Onc.
1 x per
3 maanden

Naar school

Laatste Controle

Na behandeling:
- Kennis overdragen aan
huisarts
- Wat moet hij checken?

Naar school

Hierna levenslang om de
1, of 3 of 5 jaar controle:
- bloedafname (uur)
- Scans (halve dag)
Onderzoek effecten:
- Hart
- Nieren
- Tumoren.
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