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Algemene adviezen
als u naar huis mag
Verpleegafdeling Chirurgie

Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u een overzicht geven 

met adviezen voor als u naar huis mag. Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen.

U heeft een behandeling gehad en mag binnenkort naar huis. In het 

ziekenhuis bent u zo goed mogelijk voorbereid op de situatie thuis.

Medicatie
Hier vindt u informatie over uw medicijngebruik als u naar huis toe mag.

 ☐ Als u tijdens uw opname nieuwe of andere medicatie gekregen heeft, 

dan komt de Maasstad Apotheek bij u langs voor een medicatie 

ontslaggesprek. U krijgt dan een nieuw medicatieoverzicht 

en zij brengen de medicatie bij u langs op uw kamer en 

geven hier uitleg over.
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 ☐ In het ziekenhuis kreeg u van de verpleegkundige op vaste tijden uw 

pijnmedicatie. Het advies voor thuis is om, als het nodig is, iedere 6 

uur twee tabletten paracetamol 500 mg in te nemen. Mocht de pijn 

aanhouden, erger worden of veranderen? Neem dan contact op met het 

ziekenhuis.

 ☐ U kunt WEL / NIET doorgaan met de medicijnen die u voor de operatie 

thuis gebruikte.

 ☐ Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (acenocoumarol)? De 

secretaresse van het Maasstad Ziekenhuis meldt u dan aan bij de 

trombosedienst. De trombosedienst neemt dan contact met u op om 

uw bloed te controleren en indien nodig uw medicatie opnieuw in te 

stellen.

Controle
Als het nodig is, krijgt u een vervolgafspraak mee voor op de polikliniek. 

Deze ontvangt u van de verpleegkundige.

Vragen
Heeft u na uw opname in het ziekenhuis nog vragen, neem dan van 

maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur contact op met de 

polikliniek Chirurgie via (010) 291 22 45.

Bij complicaties buiten bovenstaande uren kunt u contact opnemen met de 

Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99 of de verpleegafdeling Chirurgie 2 

via (010) 291 36 97.


