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Slaapcentrum 

 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over 
het slaapcentrum. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen 
op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld. 
 
U bent verwezen door uw huisarts/ 
behandeld specialist naar het 
slaapcentrum van Spijkenisse Medisch 
Centrum. Het slaapcentrum bestaat uit 
zes artsen verdeeld over drie 
specialismen: KNO, longgeneeskunde & 
neurologie.   
 
Binnenkort heeft u een afspraak bij één 
van de artsen van het slaapcentrum.  
Ter voorbereiding op uw afspraak vragen 
wij u om twee vragenlijsten in te vullen.  
 

1. De eerste komt op uw 

patiëntenportaal 

mijn.spijkenissemc.nl en gaat over 

uw klachten. Om in te loggen op 

uw portaal heeft u een DigiD met 

SMS code nodig.  

2. De tweede is het slaap-

waakdagboek. Dit is voor twee 

weken, zodat wij een goed beeld 

krijgen van uw slaap-waak ritme. 

Het slaap-waakdagboek mag u 

mailen naar 

slaapcentrum@spijkenissemc.nl of 

versturen via de BeterDichtbij app. 

Zou u in de mail de datum van uw 

afspraak willen vermelden?  

Wij verzoeken u vriendelijk de 
vragenlijsten minimaal 1 werkdag voor 
uw afspraak op te sturen, zodat wij ons 
kunnen voorbereiden op uw komst.  

Let op: zonder ingevulde vragenlijst en 
slaap-waakdagboek kan uw afspraak niet 
doorgaan. 
 
Tot slot 
Inzien medische gegevens 
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw 
medisch dossier inzien. U kunt ook 
inloggen via onze website  
www.spijkenissemc.nl. 
 
Vergoeding ziekenhuiszorg 
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u 
altijd de hoogte van uw eigen risico. 
Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na 
of uw bezoek en/of behandeling in het 
ziekenhuis wordt vergoed. Meer 
informatie vindt u op www.dezorgnota.nl. 
 
Bereikbaarheid slaapcentrum 
Neemt u voor vragen, meer informatie of 
het afmelden van een afspraak contact 
op met het slaapcentrum. Het 
slaapcentrum is bereikbaar via 0181-65 
85 89 of 0181-65 83 44. 
 
Raadpleeg onze website voor de actuele 
tijden. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact 
opnemen via het algemene 
telefoonnummer 0181-65 88 88. 
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