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Onderwerp:  Handleiding en checklist verwijsinformatie HPB Centrum Twente 
Bijlage:  Checklist en M1 bespreekformulier     
 
 
Zeer geachte collega, 
 
Wekelijks op dinsdagmiddag hebben wij een multidisciplinaire HPB bespreking. Hierin worden alle 
patiënten besproken, die vaak van elders worden verwezen voor een advies, een behandelplan of 
overname voor chirurgie. 
 
Als HPB Centrum Twente zijn wij ons bewust van het belang van een snelle en kundige 
dienstverlening binnen de regio. Om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven en een 
behandelplan te kunnen opstellen is het noodzakelijk dat we een complete verwijzing krijgen (zie 
checklist in bijlage).  
Zou u zo vriendelijk willen zijn, het M1 formulier zo compleet mogelijk in te vullen? Zeer hartelijk dank 
voor uw moeite! 
 
Het is daarnaast van groot belang dat uw verwijzing of verzoek om advies uiterlijk maandag voor 
12.00 uur bij ons binnen is. Alle benodigde informatie, ontvangen wij graag in één keer, in één 
envelop. 
U kunt de verwijzing naar het volgende adres sturen: 

Medisch Spectrum Twente 
Polikliniek Heelkunde HPB 
t.a.v.: M1 bespreking  
Postbus 50.000 
7500 KA ENSCHEDE 

 
Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat chirurgie: 

Fax nummer:   053 – 487 25 26 
Telefoonnummer:  053 – 487 34 41 

    
E-mail:   oncochirurgie@mst.nl 

 
Vanzelfsprekend blijft het voor u altijd mogelijk om rechtstreeks contact te hebben met 
ondergetekenden. Uw verwijzing zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. M.S.L. Liem, Hepato-Pancreato-Biliair chirurg 
Dr. D.J. Lips,      Hepato-Pancreato-Biliair chirurg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bijlage: Checklist verwijsinformatie pancreastumoren MST 
 

  Personalia patiënt: 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 BSN nummer 

 Verzekeringsgegevens 

   Lengte 

 Gewicht 

 Gewichtsverlies in welk tijdsbestek? 

  Huisarts 

  Medische brief 

  Medicatielijst 

  * Lab uitslagen (indien bepaald): 

 Hematologiescreening  

 Nierfuncties  

 CRP 

 CEA 

 CA 19.9 

 Leverfuncties 

 Hb, trombo’s, leuco’s 

 Albumine 

 Chromogranin A 

 IgG4 

 INR 

  Medische beelden: 

 CT thorax-abdomen niet ouder dan 2 weken 

 CT abdomen: 
o In ieder geval arteriële fase van de bovenbuik en gehele abdomen in de 

portaveneuze fase.  
o Axiale reconstructie: max. 3 mm (liefst dunner), idem voor coronale 

reconstructies 

 CT thorax: max. 5 mm coupes axiaal en coronaal gereconstrueerd (in ieder geval met 
50% overlap).  

 Bij verdenking galblaas/galweg/cholangiocarcinoom ook graag een MRI galwegen 
verrichten.  

  Cd-rom met alle recente relevante onderzoeken 

  * PA verslag (indien aanwezig) 

  Alle recente onderzoeksverslagen 

  ERCP/ stent 

 Zo ja, wanneer is deze verricht? 

 Type stent (metaal/plastic)? 

* Indien bepaald graag meesturen.  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage: Checklist verwijsinformatie levertumoren MST 
 

  Personalia patiënt: 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 BSN nummer 

 Verzekeringsgegevens 

  Huisarts 

  Medische brief 

  Medicatielijst 

  * Lab uitslagen (indien bepaald): 

 Hematologiescreening  

 Nierfuncties  

 CRP 

 CEA 

 CA 19.9 

 Leverfuncties 

 AFP 

 INR 

  Medische beelden: 

 CT thorax-abdomen 4 fasen niet ouder dan 2 weken 

 CT abdomen: 
o In ieder geval arteriële fase van de bovenbuik en gehele abdomen in de 

portaveneuze fase.  
o Axiale reconstructie: max. 3 mm (liefst dunner), idem voor coronale 

reconstructies (eventueel aangevuld met MRI) maximaal 3 weken oud.  
- PET CT total body alleen als patiënt ouder is dan 75 jaar, 4 of meer metastasen in 

lever, of grote resectie.  
- Bij verdenking galblaas/galweg/cholangiocarcinoom ook graag een MRI galwegen 

verrichten.  

  Cd-rom met alle recente relevante onderzoeken. 

  * PA verslag (indien aanwezig) 

  Alle recente onderzoeksverslagen 

   OK verslag van colonoperatie indien verricht.  

 Recente coloscopie > ½ jaar bij CRLM  

* Indien bepaald graag meesturen.  
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage: M1 bespreekformulier 
 
 
Betreft dhr./ mw. 
 
Gebdatum: 
 
BSN  
 
CC-Lijst @McK_CcLijst@ 
 

 
Geachte collega, 
 
 
Bovenstaande patiënt is d.d.                    besproken in de Multidisciplinaire bespreking M1  
 
Hoofdbehandelaar(s):   
 
Diagnose:  
 
Oncologische VG:   
 
Overige VG:  
 
Medicatie: 
 
Anamnese: 
 
Psychosociaal: 
 
Familie: 
 
Lichamelijk ond: 
 
Performance:  
 
Labuitslagen: 
 
Beeldvormend:   
 
Overige ond.: 
 
Operatie: 
 
PA uitslagen: 
 
cTNM/nTNM: 
 
Conclusie:       
 
 
Voorstel/vraag:       
 
 
Advies MDO:       



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Datum en tijdstip afspraak bij hoofdbehandelaar:       
 
 
Oproepen / aanmelden voor Radiotherapie:       
 
 
Aanwezigen / Disciplines:  Chirurgie   :       
    Interne    :       
    MDL    :       
    Radiotherapie   :        
    Pathologie   :       
    Radiologie   :       
    Nucleaire geneeskunde :       
    ZGT    :       
    SKB    :       
 
 
Voorzitter:       
 
 
Consulent:       
 
 


