Verpleegkundig
Spreekuur Gynaecologie
In overleg met uw specialist heeft u besloten een behandeling te ondergaan. Voor deze
behandeling wordt u binnenkort opgenomen in Gelre ziekenhuizen Zutphen.
De opnameduur is afhankelijk van uw behandeling of operatie. Tijdens uw opname
gebeurt er veel in korte tijd. Sommige zaken zijn van tevoren al met u besproken; zo
heeft uw specialist uitleg gegeven over de behandeling.
Vóórdat u wordt opgenomen, krijgt u informatie over de opname tijdens het
Verpleegkundig Spreekuur. Deze folder geeft u informatie over wat het
Verpleegkundig Spreekuur inhoudt en wat van u wordt verwacht.
Afspraak
U wordt verwacht:
op:

…………………..dag ………. - ……… 20 …… om:

…………….. ...uur.

U kunt zich melden bij polikliniek pre operatieve screening route 146

Wat kunt u verwachten?
Tijdens het Verpleegkundig Spreekuur krijgt u informatie over de gang van zaken voor,
tijdens en na uw opname. Ook worden eventuele bijzonderheden met u doorgenomen. Dit
om uw opname zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er in dit gesprek voor
u alle gelegenheid om vragen te stellen. Bijvoorbeeld:
 Wat moet ik van tevoren thuis regelen?
 Moet ik nuchter zijn?
 Is de behandeling pijnlijk?
 Wat mag ik de dag (dagen) na de behandeling weer doen?

Met wie heeft u een gesprek?
Een verpleegkundige van de afdeling Gynaecologie houdt het spreekuur.Hij/zij verleent
verpleegkundige zorg en is goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken op de
afdeling.
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Wanneer vindt het Verpleegkundig Spreekuur plaats?
U heeft vóórdat u wordt opgenomen een gesprek met een verpleegkundige tijdens het
Verpleegkundig Spreekuur. Indien mogelijk kunt u dit gesprek combineren met de preoperatieve screening of de bloedafname. Hierdoor hoeft u niet dubbel naar het
ziekenhuis.
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Waar vindt het Verpleegkundig Spreekuur plaats?
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij polikliniek pre o[eratieve screening route
146.

Mag ik iemand meenemen?
Vindt u het prettig om iemand mee te nemen naar het Verpleegkundig Spreekuur? Dan is
hij/zij natuurlijk van harte welkom.

Wat verwachten wij van u?
U wordt vriendelijk verzocht om een overzicht van alle medicatie die u thuis gebruikt
mee te nemen. Dit overzicht kunt u krijgen bij uw apotheek.

Vragen of verhinderd?
U kunt telefonisch contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie wanneer u:
 vragen hebt over het Verpleegkundig Spreekuur;
 onverhoopt niet op het spreekuur kunt komen.
De polikliniek is te bereiken:
 maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
 tel: 0575 - 592 800
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