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Telefonische bereikbaarheid

Onderstaande nummers mag u altijd bellen bij twijfels en/of vragen
Algemeen nummer UMCG: 050 3616161

* Tussen 8.30 uur en 16.30 uur:
Oncologie verpleegkundige / Verpleegkundig specialist


Margreet van Nijen

toestelnummer 69405



Henny van Essen

toestelnummer 69382



Yvonne van Straalen

toestelnummer 69376



Jaap Feenstra

toestelnummer 69400



Sophie Bunskoek

toestelnummer 69384

Voor algemene vragen aan de verpleegkundigen kunt u vragen naar piepernummer 77136.

* Tussen 16.30 uur en 08.30 uur en in het weekend:
Verpleegafdeling oncologie D2VA:

050 3614436

Bij geen gehoor, graag later weer proberen of bellen naar 050 3614435

(ook als u nooit opgenomen bent geweest op verpleegafdeling D2VA)

1

Versie 6: 14 december 2017
PIF\Standaardinformatie voor de patiënt\BS\AW

Situaties waarin u direct telefonisch contact op moet nemen met het ziekenhuis:
Koorts:
 bij één keer koorts boven 38.5 graden
 bij twee maal achter elkaar 38 graden koorts in een tussentijd van 6 uur
 bij koude rillingen
Misselijkheid en braken:
 bij ernstig en aanhoudend braken gedurende 24 uur of langer
 bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen,
donkere urine
Diarree:
 bij langer dan 24 uur aanhoudende diarree
 bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen,
donkere urine
Obstipatie/Verstopping van de ontlasting:
 bij langer dan drie dagen aanhoudende obstipatie (harde ontlasting en/of
verstopping)
andere situaties waarin u direct moet bellen:
 bij aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 15 minuten)
 bij een lang aanhoudende bloedneus (langer dan 15 minuten)
 bij heviger bloedverlies tijdens menstruatie
 bij hartkloppingen en duizeligheid
 bij plotseling optredende kortademigheid, een gevoel van benauwdheid of een
snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren
 bij pijnlijke plekjes in de mond en moeite met slikken waardoor u niet kunt eten of
drinken
 bij een pijnlijk en branderig gevoel bij het plassen
 bij aanhoudende pijn of een branderig gevoel op de plaats van toediening van
cytostatica
 bij pijnlijke handen en voeten
 bij elk ander nieuw verschijnsel
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