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Wachten op de uitslag van kankerondezoek is angstig en stress-

vol. Het diagnosetraject van soms weken kan nu worden ge-

stroomliind tot één dag met de sneldiagnose.,Mensen zijn soms

zó bang dat ze letterlijkde begnfenis al geregeld hebben."
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den ontdelre Anna Mada DoppenbeÍg
§4) een knobbel§e itr haar borst En toen
volgde een mject van wacltrÍL .Mam",
bad haar zoon gevraagd, ,,waarcm zit je de
hele tijd naar de muur te staÍen?"
Eer$ nffi de huisarts, dan wachr:n mt je
bii het ziekenhuis langs meg dan wachten
op de uitslag wan de punctig dan waóten
op de uislag van de biopsie. Dan de dieg-
nose kanker, waóten op de operade, weer
mchten op de uitslagen \ràn het leboreto-
riqn- Ziln er uir riíngen? .Op een 8ege.
ven moment.weet je het is emstig. Maar
dan weet 1'e nog niet hóe ernstig. Ik hield
gr yskenlang rd<ening mee dat ik kon
doodgaan" Dat wachen is echt gelrulend,
Dag na dag die onzel«erheid het is een
soon martflgang: Ik bad her geroel dat
miin leven sdlstond", zegt Doppenberg
varr alle patiëntef, die worden doorge-
stuurd met het vermoeden van kÀnkeÍ,
blijkt u pmcetrt daadwedeliik kanl<er te
hebben Veel leed, rcrgen en slapeloze
nachten kunnen mrden noorkomen als
mensen niet meer zo lang op de diegnose
hoeven tc uràóEn. Daamm nam Stiöting
AIF D'HuZes met steun van KWF Kaíker-
b€striiding in zoro het initiatief voor een
poef in Éer academische medixhe cenua
met snddiagnose. Hierbii wordt hu traiect
teÍuggebracht DÀaÍ één deg tot maximaal
vijfdagen"
Het belang van de patient staat bil de snel-

diagnose voorop. MaaÍ het mes snijdt aan
twee kanten Uit de pÍognoses vàn hct
KwI bliikt dat zit*.enhuizen de komende
jaren een toename van petiënten mft de
verdenking van kanker lailgeq tot g mil-
joen mensen in rozo. Ook om deze stroom
aan te kunnen is de invoering van sneldia-
gnm belmgrijk ,,Waar het om gaat, is dat
je de hele keten van disciptines die nodig
ziin v<ior een goede diagnose aaneenscha-
kek en paraat hóC, zegt Masja Meijer van
KwF. voor ziekenhuizen betekent dat keu-
zes mal(en: heb je niet voldoende ndiolo-
ge4 pathologen, onologen en appafirtuur
bescbikbaar vooÍ een sndle diagnose, dan
moet je óf bepaalde tumorsoorten niet
meer diagnosticeren ófmet lede ogen aan-
zien dat patiènten huo heil elders zoeker
Meiiec -Dus je concrnueren op dat waar ie
goed in bent en anderc behandelingen af-
stoten"
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Eén van de koplopen in sneldiagnose op
het gebied van borstlanket is het nieure
Alexander Monro Zie-kenhuis in Bilthoven
Directe,uÍ en oprióter Jan van Bodegom.
had het na tienrallen laren als chirurg ge-
had met het zoÍgqfsteerL ,,Ik dachE ,e zel
maar petiënt zifn in Nederland.' Daamm
kwam hii met het plan vooÍ een nieuw, in
borstkaoker gespecialiseed ziekenhuis.
Van Bodegom wil alle onnodige mrg an
waóaijden voor de pati€nt wEgtremen
sundiÀrd. .En niet alleen bii het eerste be
zoek, maer ook bii de verdete contmles.
Wij voldoen aan de criteria voor sneldia-
gnose. Maar het is voor mi ook echt een
vanzelBpre-kendheid. AIle wachniiden die
niet teónisó noodzakeliik ziiq vercor-
zaak je zel! dus die kunnen weg."
Ie kunt in dit zjel(enhuis binnen een uur e'
recht voor een diagnose die op de dag zelf
volgL nEn 80 procrnt vm de mensen gaat
dan gerustgesteld naar hu§ dat is heel be.
langriik Measen ziin soms ó bang dat ze
letterliik de begrafenii al geregeld hóbcn,
en,ten bliik er dus niks aan de hand."
Het Catrcer CenteÍ ran het UMC UE€ót
startte in zou met sneldiagnooe. "le ziet
dat oncologische zorg veak heel versnip-
perd is in een zielenhuis", zegt proiecdei-
der llanneke Jon8kitrd. Jn ieder zieken-
huis spelen zo veel belangen en iedereen
zit op ziin eigen eilandie, Hoe laat je zes, ze.
ven mensen vanuit venóillende specialis-
meD en met verschillende werkpmcessen
samenwerken? Logístiek was het eeí hele
klus."
Maar de
dàgnose
ble€k, he
ken ellende weden bespaard- Jongkind:
-Hadden rre dit niet eerder kunnen beden-
ken? Ti4 dat denk ik iedere dag bij m veel
dhgen- Het is echt de verdienste mn Alpe

SncHlagno6c be{Éh dat eat dictgncc bin
nen 2,+ uuÍ beschilÈaaÍ ir ÍEt geklt rou
fll proent mn de hrmasoorten, Voor de
OGÍltE trmoTsoortcil bedrrrgt de
sneldragnose één tot yiif dàgar De wlSen-
de ziGlerlruizan biedan sneH'ngno*:
Ahsndsllonm Znkenhlrh, AilC Gloca'
Àntori En LffihoGk IUMC, Rrdbotió
um€, UMC t tncht,w lilcdi*h Grtrum

w.sneldiagmse,nu. ,

dTIuZes. Vreemde ogm dwingen.
Onlangs dacht Anna Malia Doppenberg
dat het hele circus opnieuw zou beginnen:
weer een lcrobbeltie Haar huisans zorgde
dat ze meteen door kon naar haar zieken-
huis. Eind van de midrleg kwarn het verlos-
seade woorÈ ze had een onsóuldige §-
ste. ,Dat ik zo snel de uitslag kreeg was ge
wrldig. Wanr die meoale druk is geen on-
zin: de uitslag kÉn sleót zíjn"
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