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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde (route 26)
U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de polikliniek Interne 
Geneeskunde. In deze folder informeren wij u over de gang van zaken op 
deze polikliniek.

Wat neem ik mee?
Voordat u een afspraak kunt maken op de polikliniek heeft u een 
verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Dit is besloten in de 
landelijke wet- en regelgeving. Als u deze verwijsbrief niet heeft, zal uw 
bezoek aan de internist niet vergoed worden door uw 
ziektekostenverzekeraar. De rekening zal dan door uzelf betaald moeten 
worden.

Wat neemt u verder mee:
• Actuele medicatielijst
• Geldig legitimatiebewijs
• Verzekeringspasje
• Eventuele afsprakenkaart van het ziekenhuis

Bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis dient u zich in te schrijven bij de 
receptie van het ziekenhuis. Controleer regelmatig of uw persoonlijke 
gegevens nog juist zijn.
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Bloedprikken
Als de internist het noodzakelijk vindt dat er bij u bloed moet worden 
afgenomen, dan kunt u bloed laten prikken in de hoofdlocatie van het 
ziekenhuis of op één van de buitenpoli’s. Ergens anders bloed prikken raden 
wij af, omdat de uitslagen dan niet automatisch bij ons terecht komen.

Openingstijden klinisch chemisch laboratorium
Hoofdlocatie Ikazia Rotterdam
Volg route/balie 68.
Maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur.

Buitenpoli Carnisselande Barendrecht
 Maandag  08.15 - 09.15 uur  13.30 - 16.00 uur

 Dinsdag  13.30 - 16.00 uur

 Woensdag  13.30 - 16.00 uur

 Donderdag  08.15 - 09.15 uur  13.30 - 16.00 uur

 Vrijdag  13.30 - 16.00 uur
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Recepten
Als u voor de eerste keer medicatie voorgeschreven krijgt van uw internist, 
dan krijgt u van hem/haar een recept. Herhaalmedicatie kunt u daarna via 
uw huisarts aanvragen.

Overige informatie
Heeft/krijgt u andere gezondheidsklachten dan de klachten waarvoor u bij 
de internist onder behandeling bent? Neem dan contact op met uw 
huisarts.

Onze internisten werken nauw samen met diabetesverpleegkundigen, een 
vasculair verpleegkundige en de clinical research coördinator.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het ziekenhuis.
www.ikazia.nl
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Contact
Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft of als er iets 
niet duidelijk is, kunt u telefonisch contact opnemen met de poli-
assistentes.

U kunt naar de polikliniek bellen van maandag tot en met vrijdag,  
tussen 08.15 uur - 16.15 uur.

T 010 2975250

Adressen
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
T 010 2975000

Buitenpoli Carnisselande
Gebouw De Elf Ranken
Middeldijkerplein 36
2993 DL Barendrecht
T 0180 642222

Buitenpoli Ridderkerk Slikkerveer
Prinses Margrietstraat 42
2983 EH Ridderkerk
elefoonnummer
T 010- 290 2700
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