
Belkaartje

Gynaecologie
PATIËNTENINFORMATIE

Afdeling Gynaecologie
24 uur per dag / 7 dagen in de week 

Triageverpleegkundige
maandag t/m zondag 08.00 - 23.00 uur (010) 291 26 67

maandag t/m zondag 23.00 - 08.00 uur (010) 291 26 79 

U belt het ziekenhuis indien u één of meer van de 

volgende verschijnselen constateert:



1. Als er bij u een miskraam is geconstateerd, dan 
neemt u contact op bij: 

Bloedverlies:
 − Meer bloedverlies dan een normale menstruatie, 

waarbij u binnen 1 uur tijd 2x een vol maandverband 

moet verschonen.

Bij pijn en koorts:
 − Bij een temperatuur boven de 38,5 graden.

 − Bij hevige pijn in de onderbuik (met of zonder 

vaginaal bloedverlies).

2. Krijgt u na een (kijk) operatie:
 − Hevig vaginaal bloedverlies.

 − Hoge koorts (boven 38,5°).

 − Toename van zwelling bij de operatiewond en/of 

hechtingen.

 − Verlies van gelige / ruikende wondvocht.

Neem ook dan contact op.

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl, www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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