Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover
al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog
even op terug komen.
Allereerst moet u een verwijsbrief van uw huisarts hebben. Bij een aantal huisartsen is het al de
procedure dat zij voor u een afspraak aanvragen. U krijgt dan bericht van het ziekenhuis wanneer u
een afspraak heeft.
Maar als u zelf een afspraak moet maken is het handig om te weten hoe u dat moet doen. Allereerst is
daar de afspraakcentrale, hier moet u voor de meeste specialismen uw afspraak maken:

Telefoonnummer: 088 – 3388444
U kunt bellen op: ma t/m vr. 08.30 - 17.00 uur
E-mail: afspraakcentrale@adrz.nl
Houd bij het maken van een afspraak de volgende gegevens bij de hand:
naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer; burgerservicenummer (BSN-nummer); naam van uw
huisarts; verzekeringsgegevens.
Maar voor een aantal specialismen moet u weer rechtstreeks contact opnemen, dit betreft:
Specialisme
Diëtetiek
Diabetesverpleging
Ergotherapie
Fysiotherapie
Kaakchirurgie
Laboratorium
Lichttherapie (PUVA)
Logopedie
Neurochirurgie
Oogheelkunde
Radiologie (röntgenafdeling)
Revalidatiegeneeskunde
Nucleaire Geneeskunde
Trombosedienst

Locatie Goes

Locatie Vlissingen

0113 - 234425
Zie toelichting*
0113 - 234375
0113 - 234680
088 - 3388422
0113 - 234580
0113 - 234651
0113 - 234376
0113 - 234653
0111 - 418750
0113 - 234360
0113 - 234660

0118 - 425303
Zie toelichting*
0118 - 425491
088 - 3388422
0118 - 425880

Opmerking:

Via Zeelandcare
Geen afspraak nodig

0118 - 672779
0118 - 425581
0118 - 425291
0118 - 425730

Als u verhuisd bent of uw telefoonnummer gewijzigd is, van huisarts of tandarts veranderd bent, een
nieuwe zorgverzekeraar heeft, u zich nog niet hebt geïdentificeerd dan moet u zich eerst melden in de
centrale hal bij de afspraakcentrale alvorens naar uw afspraak te gaan.
En vergeet niet dat u zich moet kunnen legitimeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs of een
geldig rijbewijs.
Op de website van het ziekenhuis (www. ADRZ.nl) kunt u deze gegevens ook nalezen.
*Diabetes
De behandeling wordt individueel en in samenspraak met de patiënt vastgesteld.

