
Belkaartje

Gynaecologie
PATIËNTENINFORMATIE

 − Polikliniek Gynaecologie: (010) 291 22 80 

Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur

 − Triage afdeling Gynaecologie: (010) 291 26 67

7 dagen per week van 17.00 tot 23.00 uur

 − Receptie Maasstad Ziekenhuis: (010) 291 19 11

7 dagen per week na 23.00 uur 



U belt het ziekenhuis indien u 1 of meer van de volgende 

verschijnselen constateert, na uw onderzoek of 

behandeling op de polikliniek Gynaecologie:

 − Bij meer bloedverlies dan een normale menstruatie, 

waarbij u binnen 1 uur tijd meer dan 1 vol 

maandverband per uur moet verschonen.

 − Bij hevige pijn in de buik.

 − Bij koorts binnen een week met een temperatuur 

hoger dan 38,5 graden.

Voor vragen naar aanleiding van uw onderzoek of 

behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek 

Gynaecologie via (010) 291 22 80 maandag t/m vrijdag 

8.00-17.00 uur.

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam 

T: 010 – 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl
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