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Afdeling C2
Dagverpleging
Met uw behandelend specialist heeft u een afspraak gemaakt voor een behandeling op 
de dagverpleging van de zorgeenheid Interne Geneeskunde, Maag-, Darm en 
Leverziekten, Longziekten, Reumatologie, Neurologie en Radiologie.

De afdeling
De dagverpleging van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn bevindt zich op C2, route 171.
Behalve werkruimten beschikt de afdeling over 3 behandelkamers.

Dag van opname
Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de gastvrouw of 
secretaresse van de afdeling Dagverpleging. De secretaresse verwijst u naar de kamer 
waar de behandeling plaatsvindt. U kunt plaatsnemen in deze kamer en de 
verpleegkundige komt dan zo spoedig mogelijk naar u toe. Daarna vinden er 
voorbereidingen plaats voor uw behandeling of onderzoek.

Wat neemt u mee?
Op de dag van opname moet u het volgende meenemen:
• het laboratoriumaanvraagformulier, als u dit heeft gekregen;
• de medicijnen die u gebruikt en een actueel medicatieoverzicht (van apotheek);
• telefoonnummer van uw contactpersoon;
• legitimatiebewijs

Wat neemt u niet mee?
Het is beter om geen sieraden of waardevolle papieren en/of spullen mee te nemen naar 
het ziekenhuis. Het ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid bij vermissing of 
diefstal.

Begeleiding
Indien mogelijk verzoeken we u om alleen naar de afdeling te komen. Gedurende de 
opname is het niet gebruikelijk dat er bezoek mee komt, de opname is immers kort. 
Afhankelijk van de opname of situatie wordt, i.o.m. de Verpleegkundige, hiervoor een 
uitzondering gemaakt. 

Duur van de opname
De duur van de opname is afhankelijk van de behandeling of het onderzoek waarvoor u 
komt.
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Na de behandeling
Afhankelijk van de behandeling of het onderzoek dat u heeft gehad, kan het noodzakelijk 
of gewenst zijn dat u ter observatie nog enkele uren blijft. In overleg wordt gekeken op 
welk tijdstip u weer naar huis kunt. U krijgt zo nodig een vervolgafspraak mee.

Bereikbaarheid
De dag van de behandeling kunt u bij problemen contact opnemen tot 19.30u met
afdeling Dagbehandeling via tel: 055-5818701.

Vragen?
Op afdeling C2 wordt gewerkt met verpleegkundigen.
De verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor uw vragen. 

Verhinderd?
Kunt u om wat voor redenen dan ook niet op de afgesproken dag komen? Geef dit dan zo 
spoedig mogelijk door aan de secretaresse van afdeling C2 dagverpleging via tel: 
055 - 581 85 09.


