Weer naar huis na
opname op de
Maag-, Darm- en
Leverafdeling

U was opgenomen in het ziekenhuis en vandaag mag u weer
naar huis. De verpleegkundige van de afdeling vertelt u in een
ontslaggesprek waar u thuis op moet letten. In deze folder
zetten wij de belangrijkste informatie nog even voor u op een
rijtje. U kunt deze dan thuis nog eens rustig nalezen. Staat er een
kruisje in het hokje voor de tekst? Dan is de informatie belangrijk
voor u.
Afsprakenkaart
☐ U krijgt een afsprakenkaart mee. Hierop kunt u alle (bel)afspraken
terugvinden die u heeft op de polikliniek. Soms moet u voor een afspraak
extra onderzoek laten doen. De verpleegkundige geeft u de juiste
formulieren hiervoor mee. Ook geeft ze u uitleg hierover tijdens het
ontslaggesprek.
Medicijnen
☐ U krijgt een recept voor medicijnen mee. U kunt de medicijnen ophalen
bij uw eigen apotheek of bij de apotheek op de begane grond in het
ziekenhuis. Ook krijgt u een overzicht mee van de medicijnen die u op dit
moment gebruikt. Soms staan hier ook medicijnen bij die zijn gestopt. We
zorgen dat uw apotheek dit overzicht ook krijgt.
Trombosedienst
☐ Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen via de trombosedienst?
De arts meldt u dan weer aan. U krijgt van de verpleegkundige een
trombosekaartje mee. Hierop staat wanneer de trombosedienst bloed bij u
komt afnemen. Ook staat op het kaartje welke dosering bloedverdunners u
tot die tijd moet innemen.

PTC-drain
☐ U heeft een PTC-drain (galwegdrain). U moet deze drain 2 keer per dag
spoelen met 10cc NaCl 0.9% (behalve als dit anders is voorgeschreven).
Hebben we thuiszorg voor u aangevraagd? Dan krijgt u een schriftelijke
overdracht mee voor de wijkverpleegkundige. Wij regelen alles wat u nodig
heeft voor uw drain. Onze verpleegkundige legt dit tijdens het gesprek
verder uit.
Bijzonderheden/adviezen:

Complicaties
Een complicatie is een extra medisch probleem dat patiënten soms krijgen.
Bel bij de volgende complicaties direct met uw huisarts of de polikliniek:
• Als u bijvoorbeeld na een onderzoek 38,5 graden koorts heeft of hoger
• Als u meer pijn krijgt dan u eerst had
• Als u bloed verliest
U belt de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten via telefoonnummer
088 979 43 07.
Buiten kantooruren kunt u bellen met de huisartsenpost in uw regio:
• Regio Haaglanden: Hadoks, telefoonnummer 070 346 96 69
• Gemeente Zoetermeer: telefoonnummer 079 343 16 00
• Gemeente Delft: telefoonnummer 015 251 19 30

Patiënttevredenheid
Wij willen onze zorg steeds blijven verbeteren. Deel uw ervaring
over uw bezoek aan ons ziekenhuis door mee te doen aan ons
tevredenheidsonderzoek. Heeft u dit tijdens uw opname in het
ziekenhuis nog niet gedaan? Dan kan dit via www.haaglandenmc.nl/
patienttevredenheid. Of scan de QR code op het kaartje ‘ Uw ervaringen
maken ons beter!’.

Regel uw medische zaken online
mijnHMC is een beveiligde online omgeving. Hier kunt u gegevens over uw
behandeling bij HMC inzien en medische zaken regelen. U bekijkt er onder
meer uw medisch dossier en kunt er uitslagen raadplegen. Een
afspraak inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener
kan ook via mijnHMC. Meer weten? Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc
Andere patiëntenfolders vindt u op www.haaglandenmc.nl/
voorbereiden-op/onderzoek-en-behandeling/patientenfolders
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