Patiëntinformatie

Uw eerste bezoek aan de polikliniek
KNO/MKA
Snelpoli hoofd- hals oncologie

Na overleg met uw verwijzer heeft u een afspraak bij de polikliniek KNO/MKA.
KNO staat voor: keel-, neus en oorheelkunde.
MKA staat voor: mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie.
Hieronder informeren wij u over uw eerste bezoek aan onze polikliniek.

Locatie
U vindt de polikliniek KNO/MKA op niveau 2.
Volg H Niveau 2 (groen) (plattegrond)

Uw afspraak
U heeft een afspraak ontvangen voor een eerste polikliniekbezoek. Met de verwijzing van uw huisarts
of specialist hebben we een afspraak voor u gepland op een gespecialiseerd spreekuur voor
sneldiagnostiek bij hoofd-hals oncologie.
Houdt u er rekening mee dat de arts, vermeld op uw afsprakenbrief, niet altijd de arts is die u op het
spreekuur ziet.
Uitgebreide informatie die u nodig heeft als voorbereiding op uw eerste afspraak, vindt u in onze
algemene informatie Help mee aan een veilige behandeling in de polikliniek op www.mumc.nl.

Wat neemt u mee?
Medicijnlijst
Neem uw actuele overzicht van alle medicijnen die u gebruikt mee.
Patiëntenpasje
Heeft u nog geen pasje, laat dit dan maken voor uw eerste afspraak. Dit kan bij Bureau
Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein. Volg route 7 niveau 1.
Neem uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs mee.
Ook de naam van uw tandarts is van belang in verband met mogelijk correspondentie.

Melden
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de
polikliniek KNO/MKA. Naast de balie staat een
aanmeldzuil.
U meldt zich aan met uw patiëntenpasje of
afsprakenbrief .
Ontvangt u uw afspraak via de mail, dan kunt
u zich aanmelden met uw telefoon. Gebruik
daarvoor de streepjescode die in uw
afsprakenmail staat.

Aanmeldzuil

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u
via onderstaande telefoonnummers contact met ons opnemen
tijdens kantooruren.
Polikliniek KNO

043-387 54 00

Polikliniek MKA

043-387 52 00

Polikliniek Oncologie

043-387 64 00

Website
www.oncologie.mumc.nl
www.kanker.nl
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