Beste heer/mevrouw,
Het Zenuwcentrum is een samenwerkingsverband tussen het LUMC en het Diaconessenhuis Leiden
gespecialiseerd in de behandeling van beknellingen, letsels en tumoren van zenuwen. Afhankelijk van het type
en de ernst van de aandoening vindt de behandeling in het LUMC dan wel Diaconessenhuis plaats.
U bent doorverwezen naar het Zenuwcentrum, locatie Diaconessenhuis in Leiden. Wat nu?
Registreren
Als u nog niet bekend bent in het Diaconessenhuis is het nodig dat u zich inschrijft. U doet dit bij het
Planbureau. Hier wordt voor u een afsprakenkaart, een inschrijfkaart en een stickervel met uw persoonlijke
gegevens gemaakt. U heeft hiervoor uw identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas nodig. Het Planbureau vindt u
op de begane grond in de hal bij de Polikliniek ingang van het Diaconessenhuis. U kunt zich ook via het internet
registreren. Ga dan naar: https://mijn.diaconessenhuis.nl en kies: “Registreren”.
Afspraak plannen
U bent voor één van de volgende redenen doorverwezen:
1) Poliklinische afspraak
Zodra u bent ingeschreven kunt u bij de polikliniek neurologie/neurochirurgie een afspraak plannen voor het
spreekuur van de arts waarnaar u bent doorverwezen. De polikliniek neurologie/neurochirurgie vindt u op de
eerste etage, route 47.
2) Poliklinische operatie (zonder anesthesie)
Voor het plannen van uw poliklinische operatie gaat u, nadat u zich bij het Planbureau heeft ingeschreven, naar
de polikliniek neurologie/neurochirurgie. Deze vindt u op de eerste etage, route 47.
3) Klinische operatie (met anesthesie)
Als u direct bent doorverwezen voor een operatie, zult u bij de anesthesieafdeling een preoperatieve screening
moeten doorlopen. Hierbij wordt gekeken of het medisch verantwoord is om u onder volledige narcose te
brengen tijdens een operatie. Deze screening vindt plaats op de polikliniek anesthesie. Hierbij geldt:
Bent u:
 Jonger dan 60 en gebruikt u geen medicijnen?
Dan gaat u voor de preoperatieve screening naar het inloopspreekuur polikliniek anesthesie op de
eerste etage, route 67. Hier kunt u zonder afspraak binnenlopen op maandag t/m vrijdag tussen 8.15 –
12.15 uur en tussen 13.00 - 16.15 uur.
 Ouder dan 60 of gebruikt u meer dan 2 medicijnen?
Dan gaat u naar de polikliniek neurologie/neurochirurgie op de eerste etage, route 47. Hier wordt voor
u een afspraak bij de polikliniek anesthesie gemaakt.
Als u door de anesthesist bent goedgekeurd voor de operatie verschijnt u op de wachtlijst bij het Bureau
Opname. Zij gaan voor u de operatie inplannen en roepen u op zodra zij een datum voor u hebben. Het
telefoonnummer van het Bureau Opname is: 071-5155570
Voor meer informatie kunt u bellen met de polikliniek neurologie/neurochirurgie van het Diaconessenhuis,
telefoonnummer: 071-5178438

Met vriendelijke groet,

Team polikliniek neurologie/neurochirurgie, ZenuwCentrum Leiden

Polikliniek ZenuwCentrum (Polikliniek neurologie/neurochirurgie)
Houtlaan 55, 1ste etage, route 47, 2334 CK Leiden
Geopend: ma. t/m do. 08.00 - 17.00, vrijdag 08:00 - 15:00 uur
Telefoonnummer: 071-5178438
Planbureau Diaconessenhuis
Postbus 9650, 2300 RD Leiden
Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Telefoonnummer: 071-515 55 43.
Polikliniek Anesthesiologie
Houtlaan 55, 1ste etage, route 67, 2334 CK Leiden
Inloopspreekuur: ma. t/m vr. 08.15 - 12.15 / 13.00 - 16.15u
Telefoonnummer: 071-5177936
Bureau Opname
Telefoonnummer: 071-51155570

Polikliniek ZenuwCentrum (Polikliniek neurochirurgie)
Albinusdreef 2, begane grond, B0Q, 2333 ZA Leiden
Geopend: Dinsdag: 09:00-16:00
Telefoonnummer: 071 526 3957
zenuwcentrum@lumc.nl

