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Geachte mevrouw, 

 
U heeft een afspraak bij de polikliniek Endometriose in Balans 

Bij uw bezoek altijd eerst melden aan de aanmeldzuil polikliek 
endometriose (4de etage route 41) met uw (nieuwe) HMC-patiënten pas. 
Deze kunt u laten maken bij de inschrijfbalie (begane grond). 

 

1ste afspraak: Komt u voor de eerste keer op onze poli dan heeft u eerst een 
intake gesprek met onze verpleegkundige. Vervolgens vindt een consult plaats 

met een van onze gynaecologen en wordt er een uitgebreide inwendige echo 
gemaakt. Bent u ongesteld? Dat is geen probleem. Het onderzoek kan gewoon 
plaatsvinden. Om het echo-onderzoek te vergemakkelijken willen we graag dat 

u met een volle blaas komt. Dit betekent dat u 2 uur voor de echo goed uit 
moet plassen en daarna niet meer naar de wc mag gaan.  

Wij verzoeken u onderstaande mee te nemen en/of voor te bereiden: 

o U ontvangt 1 week voor uw afspraak een e-mail met een link om 
een vragenlijst in te vullen (op uw computer, laptop of tablet)  

Mocht u 2 dagen voor u afspraak nog geen e-mail hebben 
ontvangen, stuur dan een e-mail naar 

eib.verpleegkundige@haaglandenmc.nl 
o Meld u aan voor onze app, te downloaden via de Appstore of Google Play 
o Geldig legitimatiebewijs ( paspoort, rijbewijs en /of identiteitskaart) 

o Geldig verzekeringsbewijs. 
o Actuele medicatieoverzicht (AMO) via uw apotheek op te vragen 

o Bent u al bekend in ander ziekenhuis (met endometriose) dan vragen wij 
of evt. operatie- en PA verslagen en Cd-rom van MRI-scan wilt opvragen 
en mee nemen 

 
Belangrijk 

Mocht u onverhoopt voor uw afspraak verhinderd zijn, dan dient u dit minimaal 1 
volledige werkdag voor de afspraak telefonisch door te geven.  
Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Deze kosten 

worden niet door de verzekering vergoed. 
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MIJNHMC U kunt inloggen op het online patiënten portaal via  

www.haaglandenmc.nl/mijnhmc om uw eigen medische gegevens inzien van 
behandelingen en onderzoeken die bij het HMC zijn verricht. 
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