Afdeling

Anesthesiologie
De anesthesioloog is de arts die zich heeft gespecialiseerd in de verschillende vormen van
anesthesie, pijnbestrijding (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/pijnbestrijding-0) en intensieve
zorg rondom de operatie.
Als u geopereerd moet worden, bekijkt de anesthesioloog of u de ingreep veilig en zonder bijzondere risico’s kunt ondergaan.

Telefoonnummer POS/Intake
Op de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake) worden patiënten voorbereid op een operatie. Heeft u hier een vraag over?
Neem dan contact op met de afdeling POS/Intake (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/preoperatieve-screening-posintake).

(073) 553 26 57
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur
Stuur een bericht (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/contact-anesthesiologie-en-pijnbestrijding)

Praktische tips
Voor, tijdens en na een operatie in het JBZ
Komt u binnenkort voor een operatie naar het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/operatie-het-jbz) op een rij.

Kinderen op de operatiekamer
Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/operatie-het-jbz-bij-kinderen) op een rij.

Uw afspraak in het ziekenhuis
Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/uw-polikliniekbezoek) van een afspraak in het ziekenhuis.

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.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt
Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/regels-en-rechten).

Naar de dokter? 3 goede vragen!
Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij
u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen
door 3 goede vragen (https://3goedevragen.nl/patienten/) te stellen.

Betrokken afdelingen
Operatiecentrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/operatiecentrum)
PreOperatieve Screening (POS/Intake) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/preoperatieve-screening-posintake)
Pijnbestrijding (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdeling/pijnbestrijding)
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