Contact met de afdeling Hematologie UMCG
Levensbedreigend: bel

1-1-2

Spoedsituaties (kunnen niet wachten tot de volgende ochtend)
0

>38,5

Temperatuur > 38,50

bij chemokuren, immunotherapie en
stamceltransplantatie

Koude rillingen
Ernstig en aanhoudend

Aanhoudend bloeden van een
wond of bloedneus
(langer dan 30 min)
Minder aanspreekbaar,
of suffer dan normaal

braken of diarree*

(meer dan 5x per dag waterdun),
gedurende 24 uur of langer.

* bij stamceltransplantatie van

een donor altijd bellen na 2x braken
en/of diarree binnen 24 uur.

Tekenen van uitdroging
(droge mond, droge huid, weinig of
niet meer plassen, donkere urine)

Benauwdheid

Nieuwe uitvalsverschijnselen
(zoals krachtsverlies)

Plotselinge huiduitslag of niet

in kunnen nemen van medicatie

voor patiënten met stamceltransplantatie
van een donor
Daarnaast kan het per behandeling verschillen wat spoed
is. Lees daarvoor ook de schriftelijke informatie over uw
behandeling.

Buiten kantoortijden

Maandag t/m vrijdag
tussen 8:30 - 16:30 uur

050-361 29 17

050-361 61 61
U moet vragen naar de dienstdoende hematoloog.

Geen spoed
Maandag t/m vrijdag tussen 8:30 - 16:30 uur

050-361 29 17

Berichten via MijnUMCG:

U heeft de mogelijkheid om via mijnUMCG een bericht te sturen naar uw zorgverleners.
Deze mail wordt verwerkt en gelezen door medewerkers van de zorgadministratie.
Dit is NIET bedoeld voor dringende hulp. Berichten worden binnen 2 werkdagen gelezen en
binnen 5 dagen beantwoord.

Vragen over (verplaatsen van) afspraken:

Afspraken verplaatsen kan via de zorgadministratie van de afdeling hematologie:
telefoonnummer 050-361 29 17. Afspraken verplaatsen en eventuele vragen beantwoorden
kan ook via MijnUMCG.

Vragen over uitslagen in MijnUMCG:

In MijnUMCG, uw online patiënten dossier, worden uitslagen van bloedonderzoek na
1 week zichtbaar en van scans na 2 weken. Uw internist-hematoloog bespreekt deze uitslagen
met u op de polikliniek, binnen 2 weken na het onderzoek. Deze periode van 2 weken is
nodig om, naast de uitslag, ook het plan voor u gereed te hebben. Vaak is hiervoor speciaal
overleg in teamverband nodig. Wanneer u wel een onderzoek gepland hebt staan, maar geen
afspraak voor een polikliniekbezoek, laat dan een afspraak inplannen via de zorgadministratie:
telefoonnummer 050-361 29 17.
De medewerkers van de zorgadministratie verstrekken geen medische gegevens.
Graag willen we u vragen om naar elk polibezoek een overzicht mee te nemen van de door u
gebruikte medicatie en vast na te gaan van welke medicijnen u een herhaalrecept nodig hebt.

Uw team:
Internist-hematoloog:...........................................................................................................................................
Verpleegkundig specialist/case manager: ......................................................................................................
UMCG nummer: ....................................................................................................................................................

