JBZ sluit buitenpolikliniek in Nieuwkuijk
Per 1 oktober sluit het Jeroen Bosch Ziekenhuis de buitenpolikliniek in Nieuwkuijk. Vanaf 17
september kunnen daar geen spreekuren meer plaatsvinden, omdat de ruimte per 1 oktober
leeg moet worden opgeleverd. De poli in Nieuwkuijk is op 1 december 2008 geopend om
patiënten tegemoet te komen, die last ondervonden van de sluiting van de locatie WillemAlexander. De buitenpoli zou van tijdelijke aard zijn tot het nieuwe ziekenhuis zou zijn
geopend. Er blijft wel een bloedafnamepost in Nieuwkuijk, waar patiënten terecht kunnen
voor bloedafname en afgifte van materialen.
De buitenpoli is gevestigd in een kantoorruimte op het industrieterrein Nieuwkuijk in
Nieuwkuijk op 7,6 kilometer afstand van de locatie ‘s-Hertogenbosch. Patiënten ten westen van
het nieuwe ziekenhuis stelden het zeer op prijs om dichtbij terecht te kunnen voor spreekuren
en diagnostisch onderzoek. De bloedafnamepost is zeer druk bezocht. Het ziekenhuis is in
overleg met de verhuurder of de bloedafnamepost in het gebouw kan blijven. Zo niet, dan
wordt elders ruimte gezocht. Het ziekenhuis beschikt over ruim 40 bloedafnameposten in de
regio waar bloed kan worden geprikt en materialen kunnen worden ingeleverd.
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’sHertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar
persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis
heeft in april 2011 een nieuw gebouw betrokken en wil het meest patiëntveilige en
patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over
29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en
specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de
opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie,
Cardiovasculaire, Minimaal invasieve en Transmurale geneeskunde.
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