Belkaart
Reden om een arts/verpleegkundige te waarschuwen:
Niet-spoedeisende klachten (alarmsignalen)
Bij de volgende niet-spoedeisende klachten kunt u
tijdens kantoortijden contact opnemen met de
polikliniek oncologie of kunt u de klachten bespreken
bij het volgende polibezoek:
•

Ernstige en spoedeisende klachten (alarmsignalen)
Bij de volgende klachten moet u onmiddellijk contact
opnemen met het ziekenhuis:

Bij temperatuurverhoging van 38.0-38.4 °C
en wanneer u zich niet lekker voelt.
Bij duizeligheid of ernstige vermoeidheid,
waarbij u meer dan de helft van de dag op
bed/bank ligt.
Bij pijn in de mond, waardoor u problemen
of pijn heeft bij/ met slikken.

•

•

Bij pijnlijke of branderige ogen.

•

•

Bij vragen of onduidelijkheden met
betrekking tot recepten of afspraken.
Wanneer u langer dan 3 dagen geen
ontlasting heeft gehad.

•

•

Als u een bloedneus heeft die langer dan 5
minuten duurt, of bij terugkerende
bloedneuzen (meer dan 2 keer per dag) of bij
aanhoudend bloeden van een wondje (langer
dan 30 minuten).
Bij blauwe plekken zonder dat u zich heeft
gestoten.
Bij ernstig en aanhoudend braken (meer dan 2
keer per dag ).
Bij bloed in de urine of zeer hevige
menstruatie.
Bij bloed in de ontlasting of zwarte ontlasting.

Als u slechts 1 tot 1.5 liter per dag kunt
drinken.
Tintelingen of een dood gevoel in
vingertoppen of tenen.
(Tenzij uw arts u hierover heeft
voorgelicht).
Als u niet zeker weet of de klachten die u
hebt ‘normaal’ zijn.

•

Als u meer dan 4 keer per dag diarree heeft.

•

Als u minder dan 1 liter per dag kunt drinken.

•

Bij pijn bij het plassen en/ of donkere urine.

•

Bij plotseling ontstaande kortademigheid of
pijn bij de ademhaling of pijn op de borst.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Bij een temperatuurverhoging van 38.5 °C of
hoger en/ of koude rillingen.
Bij plotseling ontstaande huiduitslag.
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Mocht u toch ergens over twijfelen of een vraag hebben over uw behandeling/ klachten, of heeft u
een klacht waarvan u niet zeker weet of deze ‘normaal’ is, dan kunt u altijd bellen met het
ziekenhuis.
Het is het handigst als u uw patiëntnummer bij de hand houdt indien u belt. Deze staat ook op de
belkaart.
Oncologie
Telefoonnummer oncologieverpleegkundige: 071-5298073
(Tijdens kantoortijden, buiten kantoortijden en in het weekend bij voorkeur tussen 8.00-09.00 of
14.00-15.00 uur).
Telefoonnummer Polikliniek Oncologie (Kantoortijden van 9.00 tot 16.00 uur)
Voor vragen met betrekking tot afspraken: 071-5263523
Algemeen telefoonnummer LUMC : 071-5269111
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