Zorgpad Multipel Myeloom
Huisarts

Patiënt
Symptomen (zoals pijn) belemmeren het
dagelijks leven.

Patiënt informeert zicht over zijn / haar
symptomen & signalen (nu nog onbekende
ziekte).

Hematoloog

Huisarts stelt bloed- of botafwijking
vast en vermoedt myeloom.

Bloedonderzoek, urine onderzoek, CT scan, beenmergpunctie en eventueel MRI.

Diagnose stellen en bespreken.

Huisarts besluit om patiënt door te
verwijzen naar hematoloog.
Opstarten van behandeling en oncologisch zorgplan.

Patiënt beslist om huisarts te
consulteren.

De huisarts blijft betrokken bij
behandeling en follow-up van
patiënt.

Het uitvoeren van reguliere controles en follow-up. Mogelijke doorverwijzing voor
revalidatie en nazorg.

Hoofdbehandelaar start behandeling

Oncologisch verpleegkundige
dagziekenhuis

Apotheek

- Omgang met impact van de ziekte
- Ondersteuning bij dagelijkse taken
- Emotionele steun

Uitgifte van geneesmiddelen.

Patiëntenvereniging
(CMP Vlaanderen)
www.cmpvlaanderen.be

- Uitvoeren van verpleegkundige handelingen en
dagelijkse zorgtaken
- Tel. Dagziekenhuis: 03 491 22 85

Coördinatie van de
onderzoeken en zorg,
voorlichting, monitoring
en opvolging van therapie.

Spoedgevallen

- Bestaat uit verpleegkundigen,
psychologen, sociale dienst en diëtist.
- Informatievoorziening en ondersteuning
van de patiënt
- Spoedlijn, telefonisch spreekuur &
voorlichtingsgesprekken
Tel. OST: 03 491 22 00

Multi-disciplinair Oncologisch Consult (MOC)

Patiënt heeft acute klachten
(bv pijn, koorts, bloeding en/of
verwardheid).

Verzorgen van informatie,
patiëntendagen, bijeenkomsten,
ondersteuning en lotgenotencontact.

Oncologisch Support Team
(OST)

- Diagnose bespreken
- Behandeling bepalen
- Intensieve behandelopties
Bestaat uit Medisch oncoloog, Hematoloog, Patholoog/
Klinisch bioloog, Radiotherapeut, Huisarts en OST.

Medische specialisten die mee betrokken zijn in het zorgproces
Patholoog/Klinisch bioloog

Nefroloog

Pijnkliniek en revalidatie

Radioloog

Orthopedist

Radiotherapeut

Studiecoördinator
Contactmomenten
Symptomen ziektebeeld
Diagnose en stadiëring

Bloed- en beenmergonderzoek.

Alleen wanneer dialyse nodig is.

Revalidatie (Revalier).

Voert röntgenfoto’s, CT en MRI
uit. PET/CT-scan gebeurt in AZ
Imelda Bonheiden.

Bij complicaties van het skelet.

Ondersteunende zorg van ziekte- en behandelingsgerelateerde bijwerkingen

Janssen-Cilag NV

Indien er sprake is van bestraling,
wordt de patiënt verwezen naar
het AZ Sint Maarten Mechelen.

Deelname aan klinische studie.

Behandeling, monitoring
en opvolging
Beslismoment
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