Afdeling

Wond Expertise Centrum
Het Wond Expertise Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van complexe wonden. Als
uw wond al meer dan 2 weken niet lijkt te genezen, kunt u hier terecht.
De meeste wonden genezen snel en zonder problemen. Maar soms geneest een wond niet goed en zijn er factoren die de genezing
complex maken. Dan heeft de wond speciale aandacht nodig. Het Wond Expertise Centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is
gespecialiseerd in de verzorging van dit soort wonden. Een team van deskundigen van diverse disciplines zorgt er voor dat u de best
mogelijke behandeling krijgt.

(073) 553 20 00
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Praktische tips
Hoe verloopt een bezoek aan het Wond Expertise Centrum?
De verpleegkundig specialist doet eerst een triage
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hoe-verloopt-een-bezoek-aan-het-wond-expertise-centrum) nadat u bent doorverwezen door
uw huisarts.

Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak bij het Wond Expertise Centrum neemt u mee
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-bij-uw-afspraak-bij-het-wond-expertise-centrum)...

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.

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
Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie)
Dermatologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dermatologie)
Gipskamer (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gipskamer)
Orthopedie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/orthopedie)
Plastische Chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/plastische-chirurgie)
Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-revalidatiegeneeskunde)
Vaatchirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/vaatchirurgie)
Diabetische Voetpolikliniek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetische-voetpolikliniek)
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