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Symposia & themabijeenkomsten



22 juni & 30 juni 2017: Symposium ‘Pluis, niet pluis’
– meer informatie
e
29 juni 2017: 8 Wetenschappelijk Symposium: Valorisatie
– meer informatie

Op de hoogte blijven?
Overzicht themabijeenkomsten en overzicht symposia

Zuyderland beter bereikbaar voor u
Zuyderland werkt continu aan een betere dienstverlening voor haar patiënten/cliënten, u als
zorgverlener en andere relaties. Een belangrijke stap is gezet in de verbetering van de telefonische
bereikbaarheid. De 045-nummers van Heerlen, Brunssum en Kerkrade gaan over naar 088-nummers.
Voor de locaties Brunssum en Kerkrade is dit inmiddels gebeurd. Locatie Sittard-Geleen en de
(betreffende) Zorgcentra worden in het weekend van 24 -25 juni gemigreerd naar 088-nummers. Locatie
Heerlen schakelt als laatste om, begin juli. Daarover, en over de nieuwe (intercollegiale)
telefoonnummerlijst, volgt op korte termijn meer informatie.
Voordelen
Na de migratie:

 Is er één centraal nummer voor alle ziekenhuislocaties: 088 - 459 7777
 Is elk specialisme via één nummer bereikbaar over de locaties heen
 Zijn alle poliklinieken bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur
De oude telefoonnummers worden voor drie maanden doorgeschakeld. De telefoonnummers in
Zorgdomein worden tijdig gewijzigd. Dit wordt vanuit Zorgdomein gecommuniceerd. Faxnummers en 06nummers blijven ongewijzigd op enkele uitzonderingen na.
De bereikbaarheid van de Zorgcentra, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg en Huishoudelijke hulp
verandert niet. Het algemene nummer van de Klantenservice blijft 088 - 458 88888.
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Endoscopie-afdeling Sittard-Geleen weer in gebruik
De Endoscopie-afdeling van Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen wordt maandag 19 juni
weer in gebruik genomen.
Sinds 17 maart is de afdeling tijdelijk buiten gebruik als gevolg van een ARBO-technisch probleem in de
desinfectieruimte. De Endoscopie-afdeling zou aanvankelijk zes maanden buiten werking zijn, maar het is
gelukt de periode te beperken tot drie maanden. Door de installatie van vervangende
desinfectieapparatuur kan de afdeling weer in gebruik worden genomen, waardoor maag- en
darmonderzoeken en cystoscopieën weer kunnen worden uitgevoerd.

Gesloten prikdiensten OZL tijdens zomervakantie
Wegens de krappe personele bezetting tijdens de zomervakantie is de BOZL genoodzaakt enkele
gebouwen in de periode van 17 juli tot en met 25 augustus te sluiten:













Gebouw Kakert, Moltweg 46 in Landgraaf, op maandag
(alternatief: Banebergpassage 54 in Schaesberg, op maandag van 9.00 - 10.00 uur)
Gebouw Mamelis, Mamelisserweg 9 in Vijlen, op woensdag
(alternatief: Fysio Verde, Pater Gelissenstraart 38A in Vijlen, op maandag van 9.00 - 9.30
uur)
Gebouw Eys, Wezelderweg 3a, op donderdag
(alternatief: Heiligershook, Elkenraderweg 27 in Wijlre, op donderdag van 9.00 - 9.30 uur of
Medisch Centrum Simpelveld, Kloosterstraat 63, op dinsdag van 9.00 - 10.00 of op vrijdag
van 9.00 - 9.30 uur)
Gebouw Ubachsberg, Kerkstraat 28, op vrijdag
(alternatief: Zuyderland Medisch Centrum Heerlen, Henri Dunantstraat 5 of
Medisch Centrum Dammerich, Schilstraat 1a in Voerendaal, elke werkdag van 8.30 - 9.45
uur.)
Gebouw Epen, Schoolstraat 26, op donderdag
(alternatief: Gebouw Mechelen, Vitalishof 2, op donderdag van 9.00 - 9.30 uur)
Gebouw Spekholzerheide, op maandag.
(alternatief: Roda Stadion, Roda-JC-Ring 1 in Kerkrade, elke dag van 8.00 – 16.00 uur)
Gebouw Schin op Geul, op vrijdag
(alternatief: Voerendaal Medisch Centrum, Schilstraat 1a, elke dag van 8.30 - 9.45 uur)
Gebouw Douvenrade, op woensdag
(alternatief: Zuyderland Medisch Centrum Heerlen, Henri Dunantstraat 5, elke dag van 8.00
- 16.45 uur)
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