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Tot LATER! 19 maart 2013

Tot LATER!

Wat kan de LATER poli voor je 

betekenen?

Heleen van der Pal
Internist LATER polikliniek EKZ/AMC
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Inleiding

Wat is een LATER poli?

Waarom moet ik naar een LATER poli?

Wat doen ze op een LATER poli?

Wat is zorg en onderzoek?

Wat kan een LATER poli voor mij betekenen?

NIET over specifieke ziektes of behandelingen
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Stelling 1

Ik vind de LATER polikliniek belangrijk

♦ JA

♦ NEE
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Stelling 2

Ik bezoek (weleens) de LATER polikliniek

♦ JA

♦ NEE
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Wat is nu eigenlijk een LATER polikliniek?

Expertisecentrum voor zorg voor survivors van kinderkanker
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Wat is het doel van een LATER polikliniek? 

1. Controle en onderzoek naar eventuele ziektes, zorgen dat 

een survivor weet waar hij/zij moet zijn met 

vragen/problemen 

2. Uitleg geven aan andere dokters, verpleegkundigen etc

3. Uitleg en advies geven aan survivors en hun naasten

4. Uitleg geven over wetenschappelijke studies
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Waarom moet ik naar de LATER polikliniek?

Moet 

Waarom is het belangrijk dat ik naar de LATER polikliniek ga?
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Waarom moet ik naar de LATER polikliniek?

Moet 

Waarom is het belangrijk dat ik naar de LATER polikliniek ga?

Omdat je als survivor van kinderkanker 

recht hebt op goede zorg

in een centrum waar

kennis van late effecten is
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Waarom ga ik naar de LATER polikliniek?

1. Voor mezelf

2. Voor anderen
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Waarom ga ik naar de LATER polikliniek?

Voor mezelf

• Voor onderzoek naar mogelijke late effecten

• Omdat ik vragen heb

• Omdat ik klachten heb

• Omdat ik gerustgesteld wil worden

• Omdat ik controle prettig vind

• ….



Tot LATER! 119 maart 2013

Waarom ga ik naar de LATER polikliniek?

Voor anderen

• Omdat mijn ouders het willen

• Omdat mijn partner het wil

• Omdat mijn huisarts het wil

• Voor wetenschappelijke studies

• …
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Zijn er ook nadelen aan een bezoek?

Je kunt het ook als “naar” ervaren

• Nare herinneringen aan vroeger

• Je weer een zieke voelen

• Eigen risico ziektekostenverzekering

• Als er een laat effect ontdekt wordt

• …..
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Wat doen ze op een LATER poli?

Zorg volgens de richtlijn

Zorg bij klachten / late effecten
• Anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek

• Overleggen met andere professionals

Voorlichting / adviezen

Maar ook:
• Aanspreekpunt

• Brieven schrijven

• Vragen of je meedoet aan studies

• …..

Ze doen elke 

keer 

hetzelfde
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Wat doen ze op een LATER poli?

Zorg volgens de richtlijn

Zorg bij klachten / late effecten
• Anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek

• Overleggen met andere professionals

Voorlichting / adviezen

Maar ook:
• Aanspreekpunt

• Brieven schrijven

• Vragen of je meedoet aan studies

• …..
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Wat doen ze op een LATER poli?

Zorg volgens de richtlijn

Zorg bij klachten / late effecten
• Anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek

• Overleggen met andere professionals

Voorlichting / adviezen

Maar ook:
• Aanspreekpunt

• Brieven schrijven

• Vragen of je meedoet aan studies

• …..

Moet dat 

nou elk 

jaar?
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Wat is zorg en wat zijn wetenschappelijke studies?

Zorg Wetenschappelijke 

studies
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Voorbeeld 1: vroege opsporing van ziektes

Een 39-jarige vrouw:

• 3 jaar Wilms’ tumor: operatie, chemotherapie en bestraling

• Late effecten: verminderde groei van bestraalde lichaamsdelen, 

rugklachten en vervroegde overgang

• Controle LATER poli: geen klachten. Aanvullend onderzoek o.a. 

jaarlijks mammografie

• Mammografie: microcalcificaties. Uitslag: ‘ductaal carcinoma in 

situ’ (DCIS).  Behandeling: operatie, geen aanvullende 

behandeling nodig.
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Voorbeeld 2: coördinatie van zorg

Een 31-jarige vrouw:

• 4 jaar Wilms’ tumor waarvoor operatie, chemotherapie en 

bestraling

• Late effecten: verminderde groei van bestraalde lichaamsdelen, 

vervroegde overgang, licht verminderde hartfunctie, licht 

verminderde nierfunctie, licht verminderde botdichtheid

• Controle LATER poli: geen klachten

• Al het aanvullende onderzoek (mammografie, echo van het hart, 

bloed- en urineonderzoek voor de nierfunctie, 

botdichtheidsmeting) op 1 dag ipv bij 4 verschillende dokters
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Voorbeeld 3: specifieke kennis van late effecten

Een 35-jarige vrouw:

• 13 jaar Ewingsarcoom oksel: chemotherapie en bestraling. 

Tijdens behandeling verminderde hartfunctie

• Controle LATER poli: echo van het hart: licht verminderde 

hartfunctie

• Geboorte kind: klachten van verminderde conditie en 

kortademigheid. Cardioloog ander ziekenhuis vind wel een 

verminderde hartfunctie maar adviseert geen behandeling

• Controle LATER poli: verslechterde hartfunctie. Overleg 

cardioloog bekend met late effecten: start met medicijnen.

• Goed herstel van de klachten
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Waar kan ik meer informatie vinden?

Website 

www.skionlater.nl
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Stelling

1.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nullam malesuada gravida scelerisque. 

2.Etiam condimentum mi tempus ante vestibulum

malesuada. Sed venenatis dapibus elit, id gravida est gravida

quis. 

3.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nullam malesuada gravida scelerisque. Etiam condimentum

mi tempus ante vestibulum malesuada. Sed venenatis

dapibus elit, id gravida est gravida quis. 
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De toekomst

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Expertisecentrum van LATER 

Natuurlijk in samenwerking met ziekenhuizen dichter in de 

buurt
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Samenvatting

De LATER poli is er voor de survivor.

Je gaat er naar toe voor zorg, voor antwoord op je vragen, 

voor verwijzing, en soms voor wetenschappelijke studies. 
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Stelling 1

Ik vind de LATER polikliniek belangrijk

♦ JA

♦ NEE
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Stelling 2

Ik bezoek / ik ga de LATER polikliniek bezoeken

♦ JA

♦ NEE
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Tot LATER!


