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Screening
Hoofd-Halstumoren

HOOFD-HALSCENTRUM
Verwijzing via tussenstappen is een belangrijke
oorzaak van vertraging in de diagnostiek en
behandeling bij kankerpatiënten. Daarom stimuleren wij,
om tumoren vroegtijdig te diagnosticeren en behandelen,
directe verwijzing van de huisarts naar het Antoni van
Leeuwenhoek (AVL).
De zorg voor hoofd-halsoncologische aandoeningen
is in Nederland gecentraliseerd in een beperkt aantal
ziekenhuizen (NWHHT centra) waaronder het AVL. Het
multidisciplinaire team Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
streeft ernaar laagdrempelige zorg te bieden voor patiënten
met een verdachte, premaligne of maligne afwijking in het
hoofd-halsgebied (slijmvliezen, huid, hals, speekselklieren
en schildklier).

Wat wij bieden
≈ Topzorg en een persoonlijke benadering
≈ Snelle verwijzing via www.avl.nl of
020-512 2333
≈ De dienstdoende arts is 24 uur per
dag bereikbaar voor overleg: tijdens
kantooruren via 020-512 2550, buiten
kantooruren via 020-512 9111
≈ Geen wachttijden voor de polikliniek
(minder dan 4 dagen)

Aandoeningen die
verwezen kunnen worden
≈ Manifest maligne afwijkingen
(slijmvliezen, huid, hals, speekselklieren)
≈ Premaligne aandoeningen
≈ Verdachte afwijkingen
(bv. zwelling hals bij volwassenen)
≈ Schildklierzwellingen

Alarmsymptomen
hoofd-halstumoren
Patiënt factoren
≈ Roken, alcoholgebruik, promiscu gedrag
≈ Leeftijd > 50 jaar
≈ Familiaire aanleg voor maligniteiten

Symptomen
≈ Persisterende zwelling in de hals /
speekselkieren of schildklier
≈ Keelpijn, uitstralend naar een oor
≈ Slikklachten die persisteren (eten zakt
niet, pijn bij slikken, verslikken)
≈ Heesheid langer dan 3 weken

Bevindingen
≈ Foetor ex ore
≈ Slijmvliesafwijkingen: leukoplakie,
zweertjes, induratie
≈ Beperkte tongmobiliteit

