Afdeling

GE-chirurgie
Gastro-intestinale chirurgie richt zich op operaties aan het maag-darmkanaal. GE-chirurgen
doen bijvoorbeeld operaties aan de lever, alvleesklier en dikke darm.

(073) 553 60 05
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Praktische tips
Waar heeft u uw afspraak?
Uw afspraak op het spreekuur van de chirurg kan gepland worden op de polikliniek Chirurgie (route A 0 3) of in het Oncologisch
Centrum (route C -1 -2). De chirurgen hebben soms spreekuur in het Oncologisch Centrum, ook voor patiënten die geen oncologische
aandoening hebben.

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.

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.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ
Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/herhaalrecept-mijnjbz) uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het
bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

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
Chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/chirurgie)
Diëtetiek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dietetiek)
Oncologisch Centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oncologisch-centrum)
Operatiecentrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/operatiecentrum)
Poliklinische Operatiekamers (POK) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/poliklinische-operatiekamers-pok)
Spreekuur van het Voedingsteam (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spreekuur-van-het-voedingsteam)
Stomaspreekuur (darmstoma’s) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/stomaspreekuur-darmstomas)
Verpleegafdeling Chirurgie A7 (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/verpleegafdeling-chirurgie-a7)

Meer informatie
Zorgkaart Nederland (https://www.zorgkaartnederland.nl/)
Beoordeel de chirurgen van het JBZ
JBZ Zorgapp (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-zorgapp)
Download de JBZ Zorgapp voor meer informatie over de operatie van de dikke darm of endeldarm.
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