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In deze folder leest u in het kort wat u van het CVB kunt verwachten en wat praktische informatie.

Centrum Voortplantingsgeneeskunde (CVB)
Ons team bestaat uit zeer ervaren, toegewijde en gepassioneerde medewerkers, zoals gynaecologen,
fertiliteitsartsen, verpleegkundigen, medisch assistenten, secretaresses, klinisch embryologen en
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fertiliteitslaboranten.
Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk te begeleiden in dit zorgtraject. Na uw intakegesprek komt
er misschien veel op u af, het is dan goed om te weten dat wij er voor u zijn. Tweemaal daags is er een
verpleegkundig telefonisch spreekuur waar u met uw medische vragen terecht kunt. U kunt ook altijd
een gesprek met uw behandelend arts aanvragen, zowel telefonisch als fysiek.

Verpleegkundig telefonisch spreekuur
Voor specifiek medische vragen met betrekking tot een behandeling kunt u bellen met de
verpleegkundige op telefoonnummer (013) 221 30 06:
 maandag tot en met woensdag en vrijdag tussen 08.30 en 09.30 uur en tussen 13.00 en 14.30 uur
 donderdag tussen 08.30 en 09.30 uur en tussen 13.30 en 14.30 uur.
Wij maken u erop attent dat het voor kan komen dat er, door omstandigheden, één telefonisch
spreekuur vervalt. U wordt daarover geïnformeerd middels een antwoordapparaat.

Afspraken maken, administratieve vragen of spoed?
Voor het maken van een afspraak met een fertiliteitsgynaecoloog of -arts, administratieve zaken en
spoedeisende kwesties, die niet kunnen wachten tot het verpleegkundig spreekuur, kunt u ons op
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereiken op nummer (013) 221 00 60. Buiten deze tijden kunt u
contact opnemen met Fam (afdeling Verloskunde) op nummer (013) 221 08 00.

Fertiliteitslaboratorium
Moet u een semenanalyse laten uitvoeren dan mag u het semen inleveren bij het ‘KCHL-laboratorium’
op route 91, schuin tegenover het CVB.
Als u semen (sperma) moet inleveren voor een behandeling (IVF/ICSI/IUI of SOT) dan kan dat bij het
Fertiliteitslaboratorium. Het Fertiliteitslaboratorium is net als het CVB te vinden op route 92 op de
begane grond. Achterin de gang bij het CVB vindt u de balie waar u zich kunt melden. Zie het bordje
aan het plafond ‘Fertiliteitslaboratorium’.

Bloedafname
Als u bloed moet laten prikken dan vindt u de afdeling Bloedafname (route 21) op de begane grond,
schuin tegenover de Brasserie. Als u in het weekend bloed moet laten afnemen, moet u dit overleggen
met het CVB.

Opvragen gegevens
Wilt u uw gegevens opvragen dan kunt u allereerst kijken op MijnETZ, daarnaast kunt u uw gegevens
opvragen via www.etz.nl. Zoek op dossier opvragen. Klik op patiëntfolder onder het kopje
patiëntendossier, klik op lees hier de folder. In deze folder leest u wat u moet doen om uw gegevens
op te vragen.

Afsprakenlijst
Wilt u voor de belasting of uw zorgverzekeraar een lijst met uw afspraken dan kunt u daarvoor terecht
bij de Patiëntenregistratie.
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Website
Meer informatie vindt u op onze website: http://www.infocvb.nl

Facebook
Wij zijn actief op Facebook, zoek op Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant.

Patiëntenvereniging Freya
Freya is de landelijke en onafhankelijke patiëntenvereniging voor vrucht-baarheidsproblematiek. Zij
behartigt de belangen van mensen die te maken krijgen met vruchtbaarheidsproblemen en ongewilde
kinderloosheid.
www.freya.nl

Klachten
Uiteraard doen wij ons best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, maar ondanks
onze goede zorg kan het gebeuren dat uw behandeling niet geheel naar wens verloopt, dan staat het
u vrij een klacht in te dienen. Dat kan via email: klachten@etz.nl of telefonisch met nr. (013) 221 27 22.

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, 44.968 02-19
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