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Welkom bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant
U en uw partner hebben een afspraak bij het Centrum Voortplantings-geneeskunde Brabant (CVB). In
deze folder vindt u informatie die voor u van belang kan zijn.

ETZ, locatie ETZ Elisabeth
Locatie ETZ Elisabeth ligt aan de Hilvarenbeekseweg 60 in Tilburg. Volg de borden die naar het
ziekenhuis verwijzen. Bent u aangekomen bij het ziekenhuis, dan parkeert u bij de
bezoekersparkeerplaats bij de hoofdingang. De tarieven zijn € 1,50 per uur met een maximum van €
5,00 per keer. Wij verzoeken u om niet in de nabij liggende woonwijk te parkeren zodat de overlast
voor de bewoners beperkt blijft.
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Werkwijze
U neemt bij de slagbomen een parkeerkaartje. Na uw bezoek kunt u betalen bij de parkeerautomaten,
rechts naast de hoofdingang. Er staan drie automaten waar u kunt betalen. U kunt bij de
wisselautomaat in de Medische Boulevard bij de hoofdingang geld wisselen. Na betaling ontvangt u
een uitrijkaartje.

Registratie
Wij verzoeken u bij binnenkomst in het ziekenhuis een patiëntenpas voor u en uw partner bij de
Patiëntenregistratie te laten maken. U vindt de Patiënten-registratie bij de hoofdingang van het
ziekenhuis na ± 40 m aan uw linkerhand. Daarvoor moet u een geldig paspoort of identiteitsbewijs en
uw verzekeringspasje kunnen tonen. Deze patiëntenpas moet u bij elk bezoek aan het ziekenhuis
meenemen. Bij telefonisch contact kunnen wij naar uw patiëntennummer vragen, wat u op dit pasje
vindt. Vriendelijk verzoek om bij de patiëntenregistratie tevens uw emailadres en mobiele
telefoonnummer door te geven.

Melden
U kunt zich melden bij het CVB, route 92. U vindt het CVB achteraan in het ziekenhuis op de begane
grond. Houd rekening met tien minuten lopen vanaf de parkeerplaats. Wij adviseren u om een kwartier
voor de afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn, zodat u genoeg tijd hebt om ook een patiëntenpas
te laten maken.

Intakegesprek
Als u via uw huisarts of specialist vanuit een ander ziekenhuis bent verwezen naar ons centrum, vindt
uw eerste afspraak plaats bij één van onze fertiliteits-gynaecologen of -artsen. Voorafgaand aan deze
afspraak verzoeken wij u bijgaande vragenlijst in te vullen en zo spoedig mogelijk in de bijgevoegde
antwoordenvelop terug te sturen. De arts neemt tijdens het intakegesprek met u de vragenlijst en uw
eventuele dossier door. Deze arts is in principe uw vaste arts, bij wie u terecht kunt voor vragen en die
in overleg met u het beleid bepaalt. Samen met u bespreekt de arts welke onderzoeken nodig zijn of
welke behandeling voor u van toepassing is. Het is tijdens dit gesprek mogelijk dat een inwendige
echo wordt gemaakt. Bij een vervolgonderzoek of verdere behandeling ontmoet u ook andere artsen
of verpleegkundigen.

Gegevens ander ziekenhuis
Eventuele gegevens van een ander ziekenhuis ontvangen wij graag minimaal twee weken voor het
intakegesprek.

Verwijsbrief en kosten
Zonder verwijsbrief kan een zorgverzekeraar bepaalde zorg weigeren te vergoeden. Dat betekent dat
voor het eerste consult dubbele tijd gereserveerd wordt, waarvoor u een factuur kan verwachten. Dit
kan betekenen dat u aangesproken wordt op het eigen risico.

Afspraak annuleren of verplaatsen
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur contact opnemen met de
polikliniekassistente, telefoonnummer (013) 221 00 60 en uw afspraak annuleren dan wel verplaatsen.
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Meer informatie
In de folder ‘Informatie Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant, vestiging Tilburg’ leest u meer
inhoudelijke informatie over ons centrum.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant (CVB):
Route 92

(013) 221 00 60

Noodgevallen
In noodgevallen kunt u contact opnemen op de volgende wijze:
Buiten kantooruren via Fam:

(013) 221 08 00

Vragen en afspraken
Voor medische vragen en uitslagen kunt u telefonisch contact
opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en
09.30 uur en tussen 13.00 en 14.30 uur, donderdagmiddag
van 13.30 tot 14.30 uur:

(013) 221 30 06

Voor het maken van een afspraak voor een gesprek bij uw
eigen arts, het maken van een echo, een IUI-behandeling of ietmedische vragen kunt u tijdens kantooruren
bellen met het Centrum Voortplantingsgeneeskunde:

(013) 221 00 60

Meer informatie kunt u vinden op onze website: http://www.infocvb.nl
CVB, 44.939 02-19
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