Afdeling

Alvleeskliercentrum
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft alle kennis en expertise over ziekten in en rondom de
alvleesklier gebundeld in een Alvleeskliercentrum. Als u een aandoening heeft aan uw
alvleesklier, goedaardig of kwaadaardig, wordt u behandeld in dit centrum.
De zorg voor alvleesklieraandoeningen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat hoog aangeschreven. Verschillende Brabantse
ziekenhuizen verwijzen hun patiënten naar dit centrum voor bijvoorbeeld operaties bij alvleesklierkanker.
Binnen het Alvleeskliercentrum is de zorg voor mensen met alvleesklierkanker
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/alvleesklierkanker-pancreascarcinoom) vastgelegd in een zogenaamd zorgpad. Dit betekent dat
zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met alvleesklierkanker duidelijke afspraken hebben gemaakt: wie geeft
welke zorg en op welk moment? Dit verhoogt de kwaliteit van de zorgverlening.

(073) 553 82 25
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Praktische tips
Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/maag-darm-en-leverziekten-mdl)
Chirurgie bij kanker (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie-bij-kanker)
Oncologisch Centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum)
GE-chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/ge-chirurgie)
Spreekuur verpleegkundig specialist GE Oncologie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/spreekuur-verpleegkundig-specialist-ge-oncologie)
Intensive Care (IC) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/intensive-care-ic)
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