Afdeling

Wervelkolomspreekuur
Het wervelkolomspreekuur is er voor mensen met klachten aan de wervelkolom; rug en/of nek.
Als u door uw huisarts verwezen bent naar het wervelkolomspreekuur heeft dit als voordeel dat u op één plek in het ziekenhuis gezien
wordt door een team dat gespecialiseerd is in de behandeling van rugklachten. Als dat nodig is verwijzen wij u direct naar het
behandelprogramma dat het best bij u past.

(073) 553 60 50
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Hoe verloopt de afspraak?
Voorbereiding
Vul de digitale vragenlijst in
Als u een afspraak heeft bij het wervelkolomspreekuur, zetten wij een digitale vragenlijst voor u klaar in uw MijnJBZ
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) (zie www.mijnjbz.nl). Het is belangrijk dat dat u deze vragenlijst invult voordat u naar de
afspraak komt.

Het team
Ons team bestaat uit 2 orthopedisch chirurgen en een physician assistant.

Wat gebeurt er tijdens de afspraak?
Op het spreekuur heeft u een gesprek met een physician assistant (PA) die gespecialiseerd is in rugproblemen. Een PA is een assistent
die is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een medisch specialist over te nemen. De PA doet ook lichamelijk onderzoek. Op
basis van een digitale vragenlijst die u invult, het gesprek en lichamelijk onderzoek, en röntgenfoto’s/scans proberen wij een diagnose
te stellen. Vervolgens informeren en adviseren wij u over de behandeling die het beste bij u past.

Vragen
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Orthopedie, telefoonnummer (073)
553 60 50.

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.

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 MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in
het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien?
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/wat-kan-ik-in-mijnjbz-zien)

Betrokken afdelingen
Orthopedie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/orthopedie)
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