UW EERSTE BEZOEK AAN
INSTITUUT VERBEETEN
VOOR RADIOTHERAPIE

Wat vragen we u zelf thuis te doen vóór uw eerste afspraak in Instituut
Verbeeten?
U vult thuis de vragenlijst in.
Woont u in het buitenland?
Woont u niet in Nederland? Geef door aan uw verzekering dat u voor uw behandeling
naar Nederland gaat. Vraag hiervoor bij uw verzekering het formulier E112 aan.
Breng dit formulier mee naar uw eerste afspraak in Instituut Verbeeten.
Wat neemt u mee als u voor uw eerste afspraak naar Instituut Verbeeten
komt?
Voor uw eerste afspraak in Instituut Verbeeten neemt u het volgende mee:

Een geldig legitimatiebewijs. Dit kan uw paspoort zijn, uw identiteitsbewijs of uw
rijbewijs.

De ingevulde vragenlijst.

Uw medicijnlijst. De lijst moet recent zijn. Vraag uw medicijnlijst op bij uw
apotheek.
Wat gebeurt er bij uw eerste bezoek aan Instituut Verbeeten?
Meld u bij de medewerker van de centrale receptie bij de hoofdingang.
Een medewerker bespreekt de gegevens met u die u thuis hebt ingevuld. Ook maakt
zij een pasfoto van u. De pasfoto gebruiken wij voor herkenning en identificatie. De
foto bewaren wij bij uw gegevens. Daarna hebt u een gesprek met uw
radiotherapeut-oncoloog. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Het kan zijn dat na het
gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog de voorbereiding voor de bestraling
gebeurt. Dit doen we met een CT-scan. De voorbereiding duurt ongeveer een half
uur. Tijdens de CT-scan brengt de laborant markeringspunten aan op uw huid. Dit
gebeurt met viltstift.
De inkt kan soms afgeven. Draag daarom niet uw beste kleding.
Is uw voorbereiding niet meteen na uw gesprek? Uw radiotherapeut-oncoloog legt u
uit waarom.
Is uw eerste bezoek in Verbeeten Breda of Den Bosch?
Dan zal de CT-scan voor de voorbereiding in Verbeeten Tilburg gebeuren. Indien
mogelijk gebeurt dit aansluitend aan uw eerste bezoek in Verbeeten Breda of
Den Bosch. Natuurlijk houden we rekening met reistijd van Breda of Den Bosch
naar Tilburg.
De voorbereiding zelf duurt ongeveer een half uur. Gebeurt de voorbereiding niet op
dezelfde dag? Dan krijgt u een afspraak mee.

Meer weten?
Lees het informatieboekje “Informatie Radiotherapie Instituut Verbeeten”. Kijk op de
website van Instituut Verbeeten www.verbeeten.nl of bezoek Infotheek Oncologie in
Verbeeten Tilburg. U vindt Infotheek Oncologie in de hal van Verbeeten Tilburg.
Infotheek Oncologie is alle werkdagen geopend van 8.30 – 17.00 uur.
De Wijzer
De Wijzer laat zien hoe uw bestraling verloopt op de afdeling Radiotherapie.
U kunt De Wijzer digitaal inzien, printen of opslaan op uw tablet via onze website
www.verbeeten.nl.
De afbeelding laat zien waar het bestand op onze website staat.
De Wijzer kan u helpen alle indrukken te verwerken.

Vervoer
U komt met een taxi naar Instituut Verbeeten voor uw behandeling?
Neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te regelen.
Team Consult stuurt u de volgende formulieren:

Informatie vergoeding vervoer.

Medische verklaring aanvraag vergoeding zittend ziekenvervoer.
U komt met uw eigen auto naar Instituut Verbeeten en u moet parkeren?
Parkeren Verbeeten Tilburg.
Parkeer uw auto achter de slagboom. Parkeren kost € 0,50 per keer.
Parkeren Verbeeten Breda.
Parkeren bij Verbeeten Breda is gratis. Is hier geen plaats? Parkeer dan aan de
Hogeschoollaan naast Avans Hogeschool, of op de parkeerplaats voor bezoekers van
het Amphia Ziekenhuis.
Parkeren Verbeeten Den Bosch.
Parkeren bij Verbeeten Den Bosch is gratis. Om bij Verbeeten Den Bosch de slagboom
te openen, duwt u op de knop i bij de slagboom. Een medewerker van Verbeeten
Den Bosch opent de slagboom voor u.
Deze medewerker geeft u later een persoonlijk pasje. Met dit pasje kunt u bij een
vervolgbezoek de slagboom openen.
Kijk voor de routebeschrijving naar alle locaties van Instituut Verbeeten op de website
www.verbeeten.nl.
Hebt u een rolstoel nodig?
Bij de ingang van alle locaties van Instituut Verbeeten staan rolstoelen. Voor het
gebruik van een rolstoel hebt u een muntstuk van € 1,00 nodig. Hebt u hulp nodig?
Vraag een medewerker om hulp.
Vragen?
U hebt vragen over uw eerste bezoek aan Instituut Verbeeten? Neem contact op met
een medewerker van Team Consult.
Telefoonnummer 013 – 594 76 43. De medewerker van Team Consult is alle
werkdagen bereikbaar tussen 8.45 – 17.00 uur.
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