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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 

© Gelre ziekenhuizen 

www.gelreziekenhuizen.nl

Afdeling Gynaecologie
Vrouw en Kind Centrum Zutphen

Afdeling Gynaecologie is een verpleegafdeling voor vrouwen met gynaecologische 
aandoeningen. Deze afdeling is onderdeel van het Vrouw en Kind Centrum Zutphen.

Deze folder biedt u informatie over de gang van zaken rond uw verblijf. Wij hopen dat 
u zich hierdoor snel op uw gemak voelt bij ons.

Opname
Wanneer u bij ons op de afdeling komt, wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Zij 
bespreekt de reden van opname met u. Zij informeert u verder over de gang van zaken op 
de afdeling. Ook begeleidt zij u naar de kamer.
Wanneer u de afdeling verlaat, wilt u dit dan melden? Wij weten dan waar u bent.

Verpleegafdeling
Afdeling gynaecologie biedt plaats aan 11 patiënten. Er zijn vijf één- en drie 
tweepersoonskamers.

Medewerkers
Op de afdeling werken (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Deze medewerkers nemen 
uw dagelijkse verzorging voor hun rekening. De verpleging werkt in wisseldiensten. 
Daarom ziet u drie keer per dag andere gezichten op de afdeling.De indeling van de 
diensten is als volgt:
 vroege dienst 07.00 uur tot 15.30 uur
 late dienst 15.00 uur tot 23.15 uur
 nachtdienst 23.00 uur tot 07.00 uur

Wij doen ons best ervoor te zorgen, dat u zich zo prettig mogelijk voelt op deze afdeling. 
Bij aanvang van de dienst verdelen de verpleegkundigen de aanwezige patiënten, zodat u 
per dag niet zoveel verschillende gezichten aan uw bed krijgt. De verpleegkundige loopt 
visite met de artsen en is voor u de eerst aanspreekbare persoon wat betreft uw verblijf 
hier. Andere mensen die op de afdeling werken zijn:
 verloskundigen
 afdelingshoofd
 afdelingssecretaresse
 laboratorium medewerkers
 servicemedewerkers
 transportmedewerkers
 medewerkers van de huishoudelijke dienst
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Gang van zaken

Bezoektijden
Er is op de hele afdeling doorlopend bezoek mogelijk tussen 9.30 en 20.30 uur; behalve 
tussen 12.30 en 15.00 uur, dit is de rusttijd op de afdeling.

Faciliteiten
 U mag gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon.
 U kunt een telefoon en/of televisie huren (zie folder Patientline op uw nachtkastje).
 De afdelingstelefoon is niet beschikbaar voor telefoontjes van familie en vrienden. 

Mochten er telefoongesprekken voor u binnenkomen, dan worden de 
telefoonnummers aan u door gegeven. U kunt dan zelf deze mensen terugbellen.

 Er is een gratis WiFi netwerk in het hele ziekenhuis. Vraag het instructiekaartje.
 Er mag in het hele ziekenhuis niet worden gerookt. Wilt u roken? Dan kunt u dat 

buiten doen.

Ontslag
Uw arts bespreekt met u wanneer u weer naar huis kunt. De verpleegkundige zorgt voor 
uw ontslagpapieren. De controleafspraak op de polikliniek bij de gynaecoloog maken wij 
voor u.

Thuiszorg
Tijdens het opnamegesprek overlegt de verpleegkundige met u of er al dan niet thuiszorg 
geregeld moet worden na ontslag uit het ziekenhuis. Als er thuiszorg geregeld moet 
worden, schakelt de verpleegkundige de transferverpleegkundige in. Zij is de contact-
persoon tussen de thuiszorg en uw verpleegkundige op de afdeling. De transferverpleeg-
kundige bespreekt met u uw thuissituatie en uw hulpvraag en schakelt de desbetreffende 
instanties in.

Vragen?
U kunt met al uw vragen bij ons terecht. Wij beantwoorden ze graag.

Op de afdeling zijn folders aanwezig over allerlei onderwerpen. U krijgt de voor u 
relevante schriftelijke informatie zo snel mogelijk na opname of voor uw operatie. De 
schriftelijke voorlichting is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge voorlichting. 

Voor algemene informatie over het ziekenhuis en over uw rechten en plichten als patiënt 
verwijzen wij u naar onze website www.gelreziekenhuizen.nl.

Bereikbaarheid
 Afdeling Gynaecologie: 0575 – 592 328

http://www.gelreziekenhuizen.nl/

