Patiëntinformatie

Hiv behandelcentrum MUMC+
Informatie voor nieuwe patiënten

Het hiv behandelcentrum is een onderdeel
van de afdeling Interne Geneeskunde,
onderafdeling Infectieziekten. Hier worden
patiënten gezien met diverse (chronische)
aandoeningen. De verschillende
aandoeningen die behandeld worden op de
polikliniek van het hiv behandelcentrum zijn:
hiv-infectie en virale hepatitis B en C bij
mensen met een hiv infectie;
controles bij gebruik van PEP (PostExpositie-Profylaxe).
Het Maastricht UMC+ is één van de 27 officieel
benoemde hiv-behandelcentra in Nederland
en het enige hiv-behandelcentrum in Limburg.
U vindt het hiv behandelcentrum bij de
polikliniek Interne Geneeskunde op niveau 1.
Volg route 7-1 blauw.

Polikliniek bezoek
Eerste afspraak

Tweede afspraak

Als u nog nooit in ons ziekenhuis behandeld
bent, dan dient u zich eerst te laten
inschrijven bij Bureau Patiëntenadministratie.
Neem uw verzekeringspasje en een geldig
legitimatiebewijs mee.

Binnen één tot drie weken na uw eerste
bezoek zien wij u terug voor een tweede
afspraak. Dan zijn vaak de resultaten van het
bloedonderzoek en eventuele aanvullende
onderzoeken bekend. Uw behandelaar
bespreekt met u het behandelplan. Afhankelijk
van dit plan worden vervolg afspraken met u
gepland.

Vervolgens kunt u zich melden bij de
polikliniek Interne geneeskunde (route 7) bij
balie 4 of 5 en neemt u plaats in de
wachtkamer. Uw arts of verpleegkundig
consulent/specialist komt u hier ophalen.
Tijdens de eerste afspraak stellen wij u veel
vragen, bespreken wij uw situatie en krijgt u
informatie over uw aandoening en uw
behandeling. Ook is er aandacht voor de
maatschappelijke aspecten die de diagnose
voor u met zich meebrengt en krijgt u
praktische ondersteuning. Na het consult
vragen wij u om bloed te laten prikken voor
onderzoek. Soms zijn er ook andere
onderzoeken nodig. Houdt er rekening mee
dat uw eerste bezoek één tot twee uur kan
duren.

Mocht u niet op de afgesproken datum of
tijdstip kunnen komen, dan vernemen we dit
graag zo snel mogelijk. U kunt hiervoor
telefonisch contact opnemen met de
polikliniek Interne Geneeskunde of met het
telefoonnummer van de verpleegkundig
consulenten (zie contact).
We kijken dan samen met u naar een geschikt
alternatief.

Apotheek
Gebruikt u medicatie of start u na een poli afspraak met medicijnen, dan kunt u met recept terecht bij
de Apotheek Maastricht UMC+ in het ziekenhuis. Hier kunt u direct de voorgeschreven medicatie
ophalen.

Herhaalrecepten
Herhaalrecepten krijgt u bij voorkeur tijdens uw polikliniekcontrole. Hebt u niet voldoende medicatie
op voorraad tot uw volgende afspraak, neem dan contact op met team infectieziekten of vraag een
herhaalrecept per mail aan.
Wij kunnen een recept faxen naar uw thuisapotheek of klaarleggen in de Apotheek Maastricht UMC+
in het ziekenhuis. Houdt er rekening mee dat veel apotheken hiv medicatie niet op voorraad hebben en
dat het een aantal dagen kan duren voor deze geleverd kan worden. Vraag dus tijdig een herhaalrecept
aan.

Onderwijs
Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis. U kunt op de polikliniek door een arts-assistent
gezien worden. Deze arts-assistenten werken onder toezicht van een medisch specialist. Ook kan aan u
gevraagd worden of er een coassistent aanwezig mag zijn tijdens het consult. Dit laatste mag u
weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor uw behandeling.

Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie nog
vragen neem dan contact met ons op.
Team infectieziekten
043-387 60 90
Telefonisch spreekuur
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 09.30
uur en van 13.30uur tot 14.30 uur.
Buiten deze tijden kunt u ons
antwoordapparaat inspreken met uw naam,
geboortedatum en telefoonnummer.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met u
op.
E-mail: pinf.int@mumc.nl
Polikliniek Interne Geneeskunde
043-387 51 00
Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 Buiten kantooruren en in het
weekend.
Huisartsenpost (HAP)
043-387 77 77 Buiten kantooruren en in het
weekend.
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