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Eerste consult  

 

Bij uw eerste bezoek aan HollandPTC ontvangt de doktersassistente u bij de receptie. Zij zal uw 

persoonlijke gegevens invoeren. Voor de registratie van uw gegevens heeft u een geldig 

identiteits- en een verzekeringsbewijs nodig. Tijdens de inschrijving wordt er een pasfoto 

gemaakt die wordt toegevoegd aan uw behandelgegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier 

(EPD). De pasfoto wordt gebruikt voor herkenning en controle van de identificatie. 

Gesprek zorgcoach en radiotherapeut-oncoloog  

Wanneer u voor het eerst in HollandPTC komt, maakt u kennis met de radiotherapeut-oncoloog 

en de zorgcoach. Een radiotherapeut-oncoloog is een arts die gespecialiseerd is in 

behandelingen van oncologische patiënten met straling. De zorgcoach is een verpleegkundig 

consulent met ervaring in de verzorging en begeleiding van patiënten met kanker.  

De zorgcoach zal op de dag van uw eerste bezoek aan HollandPTC als eerste met u een aantal 

praktische zaken bespreken en samen met u het gesprek met de radiotherapeut-oncoloog 

voorbereiden. Vervolgens sluit de radiotherapeut-oncoloog aan bij het gesprek. Die zal met u 

het behandelplan, het aantal bestralingen en de mogelijke bijwerkingen hiervan bespreken en 

welke voorbereidingen hier nog voor nodig zijn. Wanneer dit nodig mocht zijn dan krijgt u 

tijdens het eerste consult ook een lichamelijk onderzoek. 

Na het gesprek met de radiotherapeut-oncoloog zal de zorgcoach alles nog even met u 

doornemen en waar nodig uw eventuele resterende vragen beantwoorden. 

 

CT-scan, MRI-scan en masker 

De voorbereiding voor de bestralingen, zoals het maken van een CT-scan of een MRI-scan en 

het maken van een masker, vinden aansluitend plaats op het eerste consult. Wij vragen u 

daarom een op zijn minst een dagdeel in uw agenda te reserveren voor het eerste consult. 

Denk er bijvoorbeeld aan een lunch mee te nemen omdat er behalve een koffiecorner geen 

horecagelegenheid aanwezig is in HollandPTC. 


