
1_40_102_111218 

 
 
 
 
 
«_CLIENT_NAAM» 
«_CLIENT_ADRES»      
«_CLIENT_POSTCODE» «_CLIENT_WOONPLAATS»  

«image:_CLIENT_KIX» 
 
 
 
 
Tarih: «_DATUM_VANDAAG»   
Konu: Bağırsak Kanseri Halk Taramasının Sonucu  
 
 
 
Bir süre önce bağırsak kanseri halk taramasına katılmıştınız. Bu mektubumuzla size sonucu bildiriyoruz. 
 
İleri tetkik yapılması gerekmektedir 
Dışkınızda kana rastladık. Dışkıdaki kan bağırsak kanseriyle ilgili olabileceği gibi başka sebeplerden de 
kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle ileri tetkik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanede bunun kaynağının ne 
olduğu incelenir. 
 
Hastanede yapılan ileri tetkik iki adımdan ibarettir 
Hastanede bir ön görüşmeniz olacaktır. 
Daha sonra kalın bağırsağınıza kolonoskopi yapılacaktır. Bu mektupla birlikte gönderilen broşürde bu hususta 
daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 
 
Tıbbî verilerinizi almak için öncelikle aile hekiminizle iletişime geçiniz. Ön görüşme için tıbbî verilerinize 
ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca sonuç hakkındaki diğer sorularınızı da aile hekiminize sorabilirsiniz. Aile 
hekiminizin verilerini testi göndermeden önce bize iletmiş miydiniz? Öyleyse sonuç zaten aile hekiminize 
gönderilmiştir.  
 
Hastanede yapılacak ön görüşmeniz için aşağıdaki randevuyu aldık. Bu mektubun arka yüzünde bu randevu 
hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz ve ön görüşmenin yapılacağı yer hakkında ek bilgi bulunmaktadır. 
 
 
Tarih :   Saat:«_DATUM_INTAKE»«_TIJDSTIP_INTAKE» 
Yer : «_IL_NAAM», «_IL_STRAATNAAM» «_IL_HUISNUMMER_TOEV», «_IL_POSTCODE» 
«_IL_PLAATS» 
 
Halk taraması hakkında başka sorularınız mı var? 
Örneğin, sıkça sorulan soruların cevapları gibi daha fazla bilgiyi www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl internet 
sayfasında bulabilirsiniz. Halk taraması hakkında başka bir sorunuz mu var? Öyleyse <telefoonnummer> 
numaralı telefonu arayabilirsiniz. 
 
Dostça selamlarımızla, 
<namens> adına, 
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Doğum tarihi: 
 
Sayı: «_UNIEK_BRIEF_KENMERK» 
 
 
 

>  İade adresi: Postbus «_SO_POSTBUSNR_DK», «_SO_POSTBUSPOSTCODE_DK» 
«_SO_POSTBUSPLAATS_DK» 
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Ek: “Bağırsak Kanseri Halk Taraması İleri Tetkik” broşürü 
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Hastaneye gitmeden önce bilmeniz gereken önemli hususlar 
 
Randevunuzu değiştirmek mi istiyorsunuz? 
Bunu en geç yapılmış olan randevunuzdan 2 iş günü önce bize bildiriniz. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz: 
• Randevunuzu<telefoonnummer> numaralı telefonu arayarak değiştirebilirsiniz. 
• Randevunuzu, Mijn Bevolkingsonderzoek sayfasına DigiD kodunuzla giriş yaparak değiştirebilirsiniz. Mijn 

Bevolkingsonderzoek linkini  <naam internet site> sayfasında bulabilirsiniz. 
 

Ön görüşme için hastaneye gelirken yanınızda bulundurmanız gerekenler: 
• Bu mektup 
• Aile hekiminiz tarafından verilecek olan tıbbî verilerinizi içeren mektup 
• Geçerli bir kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, kimlik kartı) 
• Sigorta kartınız 
• Bu hastaneye daha önce gelmişseniz: hasta kartınız 
• Kullandığınız ilaçların listesi 

 
Hastaneye ilk kez mi geliyorsunuz? Öyleyse öncelikle hasta kayıt bölümüne (balie) giderek kayıt yaptırınız. 
 
 
Ön görüşmenin yapılacağı yer hakkında ek bilgi 
«_IL_LOKATIE» 
 
İleri tetkik ücretsiz midir? 
İleri tetkikin masrafları sağlık sigortanız kapsamındadır. Bu hususta daha fazla bilgi edinmek için broşürü 
inceleyebilirsiniz.  
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