Zorgpad patiënten met Multipel Myeloom

Patiënt

Huisarts of medisch specialist

Bloedonderzoek, urine onderzoek, CT, beenmergpunctie en eventueel MRI.
- Ontdekt afwijkende (bloed)waarden
routinematig onderzoek.
- Verwijst door voor verder onderzoek
bij niet-verklaarbare pijn of
pathologische fractuur.

Diagnose stellen en bespreken.

- Het opstellen van een behandelplan.
- Tijdens de behandeling heeft de patiënt één hoofdbehandelaar.
- De patiënt is betrokken bij het maken van beslissingen rondom de behandeling.

Besluit om door te verwijzen.
Start behandeling.
De huisarts of medisch specialist
wordt geïnformeerd over de
behandeling en follow-up van de
patiënt. De huisarts behandelt na
overleg (lichte) bijwerkingen en
comorbiditeiten. Bij twijfel wordt de
patiënt direct doorverwezen.

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

Oncologieverpleegkundigen op
de dagbehandeling oncologie

Vrienden en familie
-

Apotheek
Uitgifte van medicatie.

Emotionele steun.
Afleiding.
Ondersteuning in dagelijkse taken.
Omgang met impact van de ziekte.

Spoedeisende hulp (SEH)
Patiënt heeft acute klachten
(bijv. pijn, koorts en/of verwardheid).

Orthopeed

Radiotherapeut

- Informatievoorziening en ondersteuning van
de patiënt. Uitvoeren van verpleegkundige
handelingen en dagelijkse zorgtaken.
- Spoedlijn, telefonisch spreekuur &
voorlichtingsgesprekken.

Janssen-Cilag B.V.

Botbreuken.

Bestraling.

- Casemanager.
- Ondersteuning arts.
- Uitvoeren van reguliere controles
en follow up.
- Coördinatie zorg.
- Voorlichting en spreekuur.
- Medische handelingen.

- Ondersteunende zorg tijdens de behandeling.
- Nazorg.
- Verzorgen van informatie, patiëntendagen, bijeenkomsten, ondersteuning en lotgenotencontact.

Neuroloog

Amsterdam UMC,
locatie VUmc

Patiëntenverenigingen
(Hematon)

Zenuwpijn en -uitval.

• Consulterend ziekenhuis.
• Bij behandeling in
studieverband.
• Traject stamceltransplantatie.

Contactmomenten
Symptomen ziektebeeld

Materialen legenda
Patiënten-informatiemap
Sib op maat

- Patiënt leert over zijn / haar
symptomen & signalen.
- Lotgenoten contact.

Nierproblemen.

Verpleegkundig specialist

Ondersteunende zorg (bijvoorbeeld fysiotherapie,
psycho-sociale zorg, diëtist etc.)

Specialisten die u (eventueel) bezoekt bij bepaalde klachten

Nefroloog

Expectatief beleid:
Hematoloog start
een eventuele
herbehandeling.

Diagnose en stadiëring
Behandeling, monitoring
en opvolging
Beslismoment

www.hematon.nl
www.kanker.nl
www.hematologiegroningen.nl
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Symptomen (zoals pijn en
vermoeidheid).

Internist-hematoloog

