Poli 54

(een multidisciplinaire poli)
Patiëntenvoorlichting

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Poli 54, een multidisciplinaire poli
De afdeling

Poli 54 is een multidisciplinaire polikliniek, wat wil zeggen dat verschillende
specialismen hier gebruik van maken. De poli oncologie, de poli hematologie en de
poli radiotherapie zijn een onderdeel van poli 54.
Op de poli komen patiënten met kwaadaardige aandoeningen en bloedziekten.
Hier vinden controle afspraken plaats en behandeling: o.a. chemotherapie en
immunotherapie. Tevens kunnen er kleine onderzoeken plaats vinden.
Verder hebben de oncologie verpleegkundigen voorlichtingsspreekuren.
Op de poli werken 54ncologie verpleegkundigen en 3 doktersassistenten. Elke
dag is er een gastvrouw aanwezig die u ontvangt. De gastvrouwen werken hier op
vrijwillige basis. ‘s morgens heeft een verpleegkundig specialist gelijktijdig met de
specialist haar eigen spreekuur.

Internisten

Mw. S. van den Heiligenberg		
(oncoloog)
Mw. T.M. van Maanen		
(hematoloog/internist)
Dhr. W.G. Meijer			
(oncoloog)

Longartsen

Mw. M.I. de Fraiture			
(longarts)
Dhr. R.A.L.M. Stallaert		
(longarts)
Mw. M.A. Tiemessen			
(longarts)
Dhr. P.M.J.M. de Vries		
(longarts)
Er zijn ook andere disciplines die gebruik maken van poli 54
o.a. de chirurgen, geriater en fysiotherapeuten.
Tevens komen er 2 radiotherapeuten uit Alkmaar om een spreekuur te
houden. Op maandagmiddag Dhr.J. Uppelschoten en op dondermiddag Dhr.
R. Donker. Zij werken nauw samen met de chirurg, internist en de oncologie
verpleegkundige.
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De poli oncologie is geopend van 8.00 tot 16.30
Het telefoonnummer van de poli oncologie is
0229-257290
Het telefoonnummer van de poli hematologie is
0229-257282
Het telefoonnummer van de poli radiotherapie is
0229-257285
Het telefoonnummer van de poli chirurgie is
0229-257828
Bij problemen buiten kantooruren moet u contact opnemen met de huisartsenpost:
0229-297800
De afdeling bevindt zich op de eerste etage, recht boven de Spoed Eisende Hulp.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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