Patiënteninformatie

Bereikbaarheid Centrum voor
Thuisbeademing Maastricht (CTbM)


Het CTbM is bereikbaar via telefoonnummer: 043 – 387 63 84



Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m donderdag: 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag: 9.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
In de middaguren zij we in de middag, behalve vrijdag alleen bereikbaar voor spoedvragen.
U kunt via keuzemenu kiezen om doorverbonden te worden met de verpleegkundig
consulent of de technische dienst. Ook wordt het telefoonnummer van Vivisol vermeld voor
het bestellen van disposables.



Buiten kantooruren
Buiten kantooruren (op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend) belt u met het centrale
nummer van het MUMC+: 043 - 387 65 43. Vraag naar de dienstdoende CTbM-consulent.

Website
Het CTbM heeft ook een eigen website waar u informatie over het CTbM en thuisbeademing kunt
vinden: http://longziekten.mumc.nl en klik op foto “Wat is thuisbeademing?"
Nieuwsbrief
Het CTbM brengt één tot twee keer per jaar een nieuwsbrief uit om patiënten te informeren over
ontwikkelingen binnen het CTbM. Zo blijft u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en
eventuele veranderingen binnen “het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht”
U kunt zelf aangeven of u deze nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt deze per post of digitaal
ontvangen. Dat laatste heeft onze voorkeur. Indien u de nieuwsbrief wil ontvangen kunt u zich
aanmelden via de website of via ctbm@mumc.nl. Mocht u zich op een gegeven moment willen
uitschrijven voor onze nieuwsbrief, dan kunt u dat ook via de digitale nieuwsbrief of, indien u de
nieuwsbrief per post ontvangt ,via ctbm@mumc.nl aan ons doorgeven.
Bij storingen aan het beademingstoestel:
Bij storingen aan het beademingstoestel belt u de firma Vivisol:

013 – 523 10 23

De firma Vivisol is 365 dagen per jaar dag en nacht bereikbaar. Ze zijn verplicht een technische
storing binnen 4 uur te verhelpen.
Website
www.vivisol.nl
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