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Datum: ………………………

Datum: ………………………

Geachte mevrouw,

Geachte mevrouw,

U bent zojuist ontslagen van afdeling Verloskunde van Gelre
ziekenhuizen Zutphen. Voor de nacontrole:
 verzoeken wij u zelf een controle afspraak te maken met uw eigen
verloskundige.
 is een afspraak gemaakt met uw behandelend gynaecoloog.
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U wordt verwacht op ……………dag, ………………… om ……… uur
op polikliniek Gynaecologie, route 23.
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Bent u (nog) zwanger? Breng dan zelf uw eigen verloskundige op de
hoogte van uw opname en ontslag uit het ziekenhuis.
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Heeft u geen afspraak, maar nog wel vragen aan de gynaecoloog?
Maak hiervoor dan zelf een afspraak met uw behandelend gynaecoloog
via de polikliniek:
 maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur, tel: 0575 - 59 28 00
 Dringende vragen ’s avonds en in het weekend? Bel dan afdelin
Verloskunde: 0575 – 592 328
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Met vriendelijke groet, Mw. Y.A.J.M. Dabekausen, Dhr. R.J.C.I. Sassen,
Dhr. E.H.J. Zanders, Dhr. W.J. Meijer en Mw. E. Winkel
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