
Verwijzing planningsvergelijking radiotherapie slokdarm tumor 

* = verplicht

Patiëntgegevens 
Achternaam patiënt* 

Voornaam patiënt* 

Geboortedatum patiënt* 

Adres patiënt* 

BSN patiënt 

Naam aanvrager* 

AGB code van aanvrager invullen*

Telefoonnummer patiënt*



GTV volume ( cc ) *

T-stadium *

Wat is de voorgestelde behandeling en bijbehorend fractioneringsschema?* 

N-stadium *

Gemiddelde long dosis ( MLD ) ( Gy ) *

Gemiddelde hart dosis ( MLD ) ( Gy )

Van welke structuur is het PTV afgeleid ( CTV / ITV )?

Beweging diafragma koepel links < 2.5 cm ( Ja / Nee )

Patient is bereid verwezen te worden naar RT centrum ( Ja / Nee )



Voor het verrichten van een planvergelijking zijn de volgende gegevens nodig. U wordt verzocht 

deze te uploaden en te versturen. 

Plannings-CT (DICOM RT) *
RTDOSE fotonenplan (DICOM RT) 

RTSTRUCT fotonenplan (DICOM RT) 

Bij een positieve uitslag en beslissing voor protonentherapie is de volgende stap een intake in het 
UMCG. De intake kan sneller worden gepland als het UMCG alle benodigde patiëntgegevens heeft. 
Kunt u aanvinken welke items u heeft en alvast meestuurt? 

*: Zijn er 4D beelden beschikbaar? Zo ja, deze graag meesturen.

Diagnostiek 

Verwijsbrief * 

Gastroscopie * 

PET/CT * 

Pathologie * 

MDO verslag * 

EUS 

Bronchoscopie 

Echo hals 

Aanwezig Bijgevoegd Opmerkingen (of waar op te vragen)

*: essentiële informatie



Aanvullende informatie kunt u hieronder invullen: 
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