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15.  VERWIJZINGEN NAAR DOCUMENTATIE 
 
Inleiding  
 
Voor u en uw naasten is er veel schriftelijke en digitale informatie beschikbaar, die relevant kan zijn. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan informatie over uw ziekte, behandeling, rechten die u als patiënt heeft, 
lotgenotencontact, het elektronisch patiëntendossier, en hoe u zelf inzicht in uw eigen medische dossier kunt 
krijgen. Hier vindt u een overzicht waar u dergelijke bronnen kunt vinden. 
 
 
Folders op F6Zuid 
 

 Folders over uw ziekte en behandeling: folderrek tegenover Kamer 109 van F6Zuid; 

 Folders over informatie over het AMC, uw rechten en waar u in het AMC op mag rekenen: 
op de balie bij de secretaresse. Dit zijn de folders: ‘Wegwijs in het AMC’ en ‘AMC Patiëntenmanifest’; 

 In de bezoekersruimte van F6Zuid treft u ook een folderrek. 
 
Belangrijke toegesneden digitale informatie van het AMC 
 
Op www.AMC.nl treft u digitale informatie over  bijvoorbeeld onderstaande onderwerpen. Digitale route: 
Onder ‘Zorg’ staat bijvoorbeeld informatie over:  

- Afspraak op de polikliniek 
- Opname voor een dag 
- Opname voor meerdere dagen. Wegwijs in het AMC 
- Medisch dossier en electronisch dossier en Hoe inloggen in “Mijn Dossier’. Hierbij wordt 

uitgelegd hoe u een eigen inlogcode van uw persoonlijk dossier kunt krijgen. 
- Rechten en plichten. Dit biedt ook  info over hoe u een kopie kunt laten maken van uw 

medisch dossier 
- Meedoen aan onderzoek 
- Alle beschikbare patiëntenfolders 

 Onder ‘Bezoekers’ staat bijvoorbeeld informatie over: Voorzieningen en Horeca 
 Onder ‘Verwijzer’ staat bijvoorbeeld informatie over: 
                            -     Wachtlijstinformatie 
                            -     Contactgegevens AMC breed.      
 
Nadere informatie in het AMC 
 

 AMC website hematologie: www.amc.hematologie.nl (informatie over: Wat is hematologie, praktische 
informatie  en onderzoek van afd. hematologie, samenwerkende ziekenhuizen, patienteninformatieboek) 

 AMC apotheek: www.amcapotheek.nl.  

 AMC patiëntenvoorlichting  www.amc.nl/patiëntenvoorlichting  

 AMC radiotherapie AMC: www.amc.nl/radiotherapie   

 AMC polikliniek en behandelcentrum www.amc.nl/polikliniek  

 AMC cd-rom: ‘Bloedzuiver'. Informatie over stamceltransplantatie. Verkrijgbaar op F6Zuid 

 AMC transferpunt: bereikbaar op werkdagen van 8:30- 16:30 uur. Telefoon: 020 5664072 
         www. transferpunt@amc.uva.nl 

 
Patiëntenvoorlichting AMC 
 
Bureau ‘Patientenvoorlichting AMC’ is een centraal orgaan waar u en uw naasten onafhankelijk van uw 
afdeling, ook terecht kunt voor:  
-    mondelinge en schriftelijke informatie over ziekte, onderzoek en behandeling; 
-    tijdschriften (ter inzage) 
-    opvang en begeleiding van klachten 
-    allerlei zaken die u wilt bespreken. 
Locatie: A.0-144 (direct naast de portiersloge van de polikliniek van het AMC). Tel: 020- 5663355 
Geopend; maandag t/m/ vrijdag van 09.00- 16.30 uur. 
 
 
 
 

http://www.amc.nl/
http://www.amc.hematologie.nl/
http://www.amcapotheek.nl/
http://www.amc.nl/patiëntenvoorlichting
http://www.amc.nl/radiotherapie
http://www.amc.nl/polikliniek
mailto:transferpunt@amc.uva.nl
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Documentatie van de ‘Onco oefengroep Sport en Bewegen’ van F6Zuid 
 

 Internet:  
https://www.facebook.com/amc.nl/videos/vb.164325406925589/1139656729392447/?type=2&theater 

 Of via Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=gSnM7Nz7LYA 

 Of via Youtube intypen de woorden: sport bewegen kanker 

 
Patiëntenorganisaties in Nederland 
 

 Hematon is een overkoepelende patiëntenorganisatie voor patiënten met een hemato-oncologische 
aandoening  ( bloedkanker, lymfeklierkanker en bij stamceltransplantaties).Telefoon: 030-2916090. 
www.Hematon.nl 

 Contactgroep Myeloom en Waldenström patiënten: lotgenotencontact. www.cmwp.nl 

 Ingeborg Douwes Centrum . Doel psychosociale ondersteuning. www.ingeborgdouwescentrum@slaz.nl 

 Integraal Kanker Centrum: www.ikcnet.nl 

 Informatie voor kinderen over kanker: www.kankerspoken.nl 

 Herstel & balans.  Doel: lichaamstraining en psychosociale begeleiding. www.herstelenbalans.nl  

 KWF kanker infolijn: www.kankerbestrijding.nl 

 MPN Stichting. Voor: essentiële trombocytemie, polycythaemia vera en myelofibrose. www.mpn-
stichting.nl 

 Nederlandse vereniging kankerpatiëntenorganisaties: www.nfk.nl 

 Nederlandse vereniging voor hematologie: www.hematologienederland.nl 

 Oncoline: www.oncoline.nl 

 Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON): www.hovon.nl 

 Stichting zeldzame bloedziekten:  www.bloedziekten.nl  

 Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL 
(kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben de handen ineen geslagen om 
betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te 
bundelen en aan te bieden. www.kanker.nl 

 
Patiëntenorganisaties in het buitenland 
 

 CMW European Leukemia Net: www.leukemia-net.org 

 European leucemia Net: www.leukemia-net.org 
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