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Naar huis 

De verpleegkundige regelt uw ontslag. Als de arts u nog wil zien voordat u naar huis 
gaat, hoort u dit van de verpleegkundige. Indien u nog geen vervolgafspraak heeft 
(verderop vermeld in deze brochure) ontvangt u deze na thuiskomst via de 
polikliniek. Soms is een vervolgafspraak niet nodig. Indien van toepassing, geeft de 
verpleegkundige instructies over de nazorg thuis. Zo nodig krijgt u (pijn)medicatie 
mee. Deze kunt u ophalen bij de apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis of bij 
uw eigen apotheek. Als u een brief voor uw huisarts mee krijgt mag u deze behouden. 
Uw huisarts wordt binnen enkele dagen door het ziekenhuis geïnformeerd. 
 

Vragen of problemen na ontslag? 

Patiënten die op de Afdeling Dagverpleging zijn behandeld kunnen de eerste 24 uur 
na ontslag uit het ziekenhuis contact opnemen met deze afdeling.  
De afdeling is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op onderstaande tijden: 
 Maandag tot en met donderdag van 07.00 tot 21.00 uur.  
 Vrijdag van 07.00 tot 17.30 uur.  
 
Buiten deze uren en in het weekend is de Spoedeisende Hulp van Zuyderland 
Medisch Centrum Heerlen bereikbaar voor vragen. Het telefoonnummer vindt u op 
de achterzijde van deze brochure. 
U kunt ook tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek waar u in 
behandeling bent óf met uw huisarts.  
 

Complicaties 

Aan een medisch onderzoek of behandeling is altijd een risico verbonden. Er kan een 
complicatie optreden. Dit is niet altijd te voorkomen. Over complicaties waarvan 
bekend is dat ze vaker voorkomen bij uw onderzoek/behandeling, krijgt u van 
tevoren informatie.  
 
Bij één van onderstaande verschijnselen is het raadzaam contact op te nemen: 

 hoge koorts (boven de 39C); 
 indien (pijn)medicatie niet helpt. 
 

Uw mening over onze zorg telt! 

Wij hechten veel waarde aan de mening van patiënten over onze zorg. Daarom 
onderzoeken wij regelmatig hoe patiënten onze zorg hebben ervaren. Wij vragen 
patiënten naar wat goed ging en wat beter kan. Uw ervaringen helpen ons om de 
kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. 



 

 |  p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e   3 

Zuyderland Medisch Centrum doet mee aan een onafhankelijk onderzoek naar de 
ervaringen van patiënten. Mogelijk dat u ook voor dit onderzoek wordt uitgenodigd. 
U ontvangt dan thuis een brief waarin u wordt gevraagd om online een vragenlijst in 
te vullen.  
 

Hulpmiddelen 

Als u hulpmiddelen en/of verpleeghulpartikelen nodig heeft, dan kunt u deze lenen 
bij de Zorggroep Thuis. Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze 
brochure. Let op! Bepaalde leenartikelen zijn niet direct verkrijgbaar.  
 

Tot slot 

Medicatie  
 Paracetamol  500 mg …. x 1 tablet per dag 

500 mg …. x 2 tabletten per dag  
 

Andere medicatie  
  
  
  
 
Bijzonderheden 
  
  
 

Vragen  

Heeft u nog vragen over de verpleegkundige zorg, stel deze dan voordat u het 
ziekenhuis verlaat. Indien u thuis nog vragen heeft, neem dan contact op met de 
polikliniek waar u in behandeling bent of noteer ze en neem ze mee naar uw 
eerstvolgende bezoek aan de polikliniek. U kunt dan uw vragen aan de arts stellen. 
 
Tijdens kantooruren verbinden de medewerkers van de telefooncentrale u door met 
de polikliniek waar u in behandeling bent. Buiten kantooruren en in het weekend is 
de Spoedeisende Hulp  in Heerlen bereikbaar voor vragen. 
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Afspraak 

Dag:  ...............................................................................................  
 
Tijd:  ................................................................................................  
 
Polikliniek:  .....................................................................................  
 
Locatie:  ..........................................................................................  
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Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen 
Dagverpleging 
 
 
Bereikbaarheid Locatie Heerlen 
Dagverpleging  088 – 459 7040 
Afdeling Opname 088 – 459 6800 
Spoedeisende hulp 088 – 459 2800 
 
Openingstijden  
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 20.00 uur 
 
Bezoekadres, locatie Heerlen 
Dagverpleging A, etage 4 
Dagverpleging B, begane grond / Vleugel B 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/dagverpleging 
www.zuyderland.nl 

 
 


