Afdeling

Spreekuur verpleegkundig specialist
Hematologie
Het spreekuur van de verpleegkundig specialist Hematologie is bedoeld voor patiënten met een
hematologische ziekte.
Uw contactpersonen bij Hematologie zijn:
Carolien Burghout, verpleegkundig specialist
Saskia Verhoeven, verpleegkundig specialist
Sanne van de Ven, verpleegkundige in opleiding tot specialist

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

Over dit spreekuur
Alle belangrijke informatie op een rij

Vragen
Wie kunt u bellen met vragen?
Heeft u vragen over uw aandoening en bent u onder behandeling van de verpleegkundig specialist Hematologie? Dan kunt u contact
met ons opnemen.

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren?
Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oncologisch-centrum):
Met medische vragen en/of zorgproblemen belt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 10.30 uur. Als de secretaresse uw
vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen.

E-consult via MijnJBZ
Heeft u niet spoedeisende vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist via E-consult in uw JBZ-dossier. Ga
naar www.mijnjbz.nl (http://www.mijnjbz.nl/) en log daar in met uw Digid met sms code. Met een e-consult kunt u vragen stellen aan
uw zorgverlener. Dit betekent dat u
een beveiligde e-mail kunt sturen via MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz). Uw zorgverlener heeft met u
afgesproken wanneer u een reactie krijgt. Dit e-consult is een consult zonder beeld, u kunt elkaar dus niet zien.

Administratieve vragen tijdens kantooruren
Voor het maken of verzetten van een afspraak of met administratieve vragen kunt u bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00
-17.00 uur
Oncologisch centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oncologisch-centrum)

Spoedvragen buiten kantooruren
Voor dringende zaken ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spoedeisende-hulp-seh) (073) 553 27 00.

Betrokken afdelingen
Oncologisch Centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oncologisch-centrum)
Hematologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hematologie)
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