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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
U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar het Ikazia 
Ziekenhuis voor een onderzoek of bezoek aan een specialist van het Maag-
Darm-Levercentrum. In deze folder geven wij u informatie over de 
werkwijze op onze polikliniek.

Triage
Uw verwijzing naar het Maag-Darm-Levercentrum wordt door de Maag-
Darm-Lever (MDL) arts beoordeeld. Indien nodig vraagt de MDL-arts de 
verwijzer om extra informatie. Op basis van de verwijzing wordt de 
afspraak op het spreekuur of op de wachtlijst geplaatst. U wordt d.m.v. de 
BeterDichtbij app of per brief geïnformeerd.

Wachttijd
Helaas kunnen wij u niet informeren over de wachttijd. Mocht u hierdoor 
besluiten niet te willen wachten op een afspraak op het MDL-centrum, 
vragen wij u vriendelijk om dit door te geven via de BeterDichtbij app of 
telefonisch: 010 - 297 53 74.

Veranderen uw klachten of nemen uw klachten toe?
Neem dan contact op met uw verwijzer. Uw verwijzer kan u adviseren wat 
te doen. Afhankelijk van de klachten kan de verwijzer overleggen met de 
MDL-arts.
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Veranderen uw gegevens?
Bent u verhuisd, heeft u een andere zorgverzekeraar of zijn er andere 
gegevens gewijzigd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk wijzigen, via het 
patiëntportaal of bij de receptie van het Ikazia Ziekenhuis. Hiervoor heeft u 
een geldig legitimatiebewijs nodig.

Afspraak
We stellen u tijdig op de hoogte wanneer uw afspraak zal gaan 
plaatsvinden.
Het MDL-centrum van het Ikazia Ziekenhuis bevindt zich op de 1e etage, 
route 19.
Het poliklinische spreekuur kan ook plaatsvinden op de buitenlocatie 
Slikkerveer (Prinses Margrietstraat 42, Ridderkerk).

Verdere informatie
Verdere informatie over uw bezoek aan de polikliniek kunt u vinden in de 
folder “Welkom op de polikliniek”.
Het Ikazia ziekenhuis maakt gebruik van digitale zorg: https://www.ikazia.
nl/algemene-informatie/digitale-zorg.
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