Geachte heer/mevrouw,
U bent naar ons ziekenhuis verwezen in verband met klachten die mogelijk het gevolg zijn van een
aandoening aan de schildklier of de bijschildklier. In ons ziekenhuis spannen wij ons in om snel de juiste
diagnose te stellen en bieden wij uitstekende zorg en behandeling aan wanneer dit nodig is.
Ons ziekenhuis maakt deel uit van een regionaal Schildklier Netwerk. In dit netwerk werken dokters van
verschillende specialismen en uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen. Met elkaar zorgen wij ervoor
dat onze zorg aan mensen met een (bij)schildklierziekte van uitstekende kwaliteit is. Dit doen wij door kennis
en expertise met elkaar te delen.
Wat houdt deze samenwerking concreet voor u in?
U als patiënt krijgt mede dankzij deze samenwerking de beste schildklierzorg op de beste plek. Dokters uit
het Schildklier Netwerk overleggen eens in de twee weken met elkaar. Tijdens een zogenaamd
‘multidisciplinair overleg’ bespreken wij patiënten met elkaar, stellen wij de juiste diagnose en bepalen wij
samen wat de gewenste behandeling is. Natuurlijk wordt er vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Uw
behandelend arts koppelt de uitkomst van dit overleg aan u terug, waarna samen bepaald wordt welke
vervolgstappen genomen worden. Eventueel bezwaar hiertegen, kunt u aan ons doorgeven.
Soms kan het voorkomen dat voor uw behandeling beter in één van de andere ziekenhuizen binnen het
Schildklier Netwerk aangeboden moet worden. Bijvoorbeeld omdat specifieke kennis nodig is. In dat geval
verwijzen wij u door naar één van onze collega’s. Dankzij onze samenwerking verloopt dit proces goed en
snel. Natuurlijk wordt ook dit eerst met u besproken.
Ook werken dokters in het Schildklier Netwerk met elkaar samen rondom wetenschappelijk onderzoek.
Hierdoor is het mogelijk om de schildklierzorg verder te vernieuwen. Mogelijk dat u benaderd wordt voor
deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben over onze samenwerking in het Schildklier Netwerk.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u die aan ons stellen.
Met vriendelijke groet,
Het medisch team in uw ziekenhuis
Contactgegevens betrokken ziekenhuizen:
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