Polikliniek Chirurgie

U bent door uw huisarts of een andere specialist doorgestuurd naar de poli
Chirurgie voor nader onderzoek en eventuele behandeling van uw klachten. In
deze folder krijgt u meer informatie over de polikliniek Chirurgie.
Locaties
De chirurgen van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis werken op drie locaties,
Dirksland, Hellevoetsluis en Brielle. De adressen vindt u op de achterzijde van
deze folder.
De polikliniek Chirurgie vindt u:
 Dirksland: begane grond, routenummer 32 (poli en gipskamer), routenummer
69, 1e verdieping (poliklinische OK)
 Medisch Centrum Brielle
 Polikliniek het nieuwe Weergors, routenummer 8, Hellevoetsluis
Specialistische poliklinieken
In Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis hebben we een aantal specialistische poli’s
op het gebied van chirurgie. Binnen deze poliklinieken werkt de chirurg samen
met gespecialiseerd verpleegkundigen en andere deskundigen.
Het betreft onderstaande specialistische poliklinieken:
 Traumapoli / gipspoli;
 Mammapoli;
 Stoma en coloncare;
 Wond en voeten poli;
 Flebologisch Centrum (Hellevoetsluis);
Wie werken er op de polikliniek?
Op de polikliniek Chirurgie werken chirurgen, arts-assistenten, gespecialiseerd
verpleegkundigen en gipsverbandmeesters nauw met elkaar samen.
Doktersassistenten ondersteunen de arts bij het uitvoeren van het spreekuur. Ook
zorgen zij ervoor dat alle afspraken voor onderzoeken en behandelingen in het
ziekenhuis worden ingepland.
Op de polikliniek werken de volgende chirurgen:
M.R. Ketting
R.L. van der Hul
M.G.A. van IJken
G.I.T. Iordens
M. Staarink
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Wat neemt u mee?
Als u een bezoek brengt aan de polikliniek Chirurgie is het belangrijk dat u een
aantal dingen meeneemt:
 Legitimatiebewijs;
 Zorgpas van uw zorgverzekering;
 Afsprakenkaart;
 Bij een eerste bezoek: een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist;
 Als u medicijnen gebruikt: een medicijnlijst.
Waar meldt u zich?
U meldt zich bij het Afsprakenbureau. Zij controleren al uw gegevens. Vervolgens
meldt u zich bij de polikliniek Chirurgie en neemt u plaats in de wachtkamer. De
medewerker waar u een afspraak mee heeft of assistente haalt u op in de
wachtkamer. Na uw bezoek gaat u naar de balie waar zo nodig een
vervolgafspraak voor onderzoeken of behandelingen kan worden ingepland.
Wachttijden
De chirurgen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis proberen de wachttijd op de
polikliniek zo kort mogelijk te houden. Soms kan het echter voorkomen dat een
patiënt extra aandacht nodig heeft, waardoor er wachttijd kan ontstaan en u later
aan de beurt bent. Ook kan er een patiënt met spoedeisende klachten
tussenkomen. De assistente zal u hierover informeren. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
Toestemming voor een onderzoek, behandeling of operatie
Als u een onderzoek, behandeling of operatie moet ondergaan is het van belang
dat u het daarmee eens bent. Dat lijkt een formaliteit, maar het is en blijft een
serieuze aangelegenheid. Bespreek daarom vóór het onderzoek, de behandeling
of operatie al uw vragen en zorgen met uw arts of chirurg.
Voor u is het van belang dat u de gang van zaken rond het onderzoek, de
behandeling of operatie voldoende hebt begrepen en of de voorlichting die u
daarover hebt gekregen, voldoende is geweest. Pas dan kunt u achter de
beslissing staan en uw toestemming er voor geven.
Niet iedereen zal alle specifieke details over de procedure rond een onderzoek,
behandeling of operatie willen weten. Toch is het verstandig om goed
geïnformeerd te zijn. Na een gesprek met uw arts of chirurg zou u eigenlijk
antwoord moeten weten op vragen als:
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Wat zijn de beweegredenen van mijn arts of chirurg om een onderzoek,
behandeling of operatie voor te stellen?
Zijn er eventueel andere onderzoeks-, behandelings- of
operatiemogelijkheden?
Wat wordt er bij het onderzoek, de behandeling of de operatie gedaan?
Wat zijn de risico’s van het onderzoek, de behandeling of operatie?
Welk resultaat mag ik van het onderzoek, de behandeling of operatie
verwachten?
Hoeveel ervaring is er met het doen van het onderzoek, met het uitvoeren
van de behandeling of operatie?
Hoe beoordelen behandelde patiënten dit onderzoek, deze behandeling of
operatie?
Welke invloed heeft het onderzoek, de behandeling of de operatie op mijn
gezondheid en de kwaliteit van mijn leven?
Wat kan er gebeuren als ik het onderzoek of de behandeling niet wil
ondergaan of als ik me niet laat opereren?
Is ziekenhuisopname noodzakelijk en zo ja, hoe lang kan de opname duren?
Wat staat mij te wachten in de herstelfase na de behandeling of operatie?
Wanneer ben ik na het onderzoek, de behandeling of de operatie weer in
staat mijn normale activiteiten uit te oefenen?
Moet ik rekening houden met restklachten of neveneffecten van het
onderzoek, de behandeling of operatie?

Veel van deze vragen zullen al spontaan door uw arts of chirurg tijdens de
voorlichting over het onderzoek, de behandeling of de operatie beantwoord zijn.
Het is daarbij goed u te realiseren dat geen enkele arts of chirurg het resultaat van
te voren volledig kan garanderen. Er zijn zo veel factoren die een rol kunnen
spelen.
Zo is elke gebeurtenis weer anders en afhankelijk van lokale omstandigheden en
reacties van elke individuele patiënt.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
Vragen?
Afspraken voor het spreekuur of een poliklinische ingreep
Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur of een poliklinische ingreep
neemt u contact op met de polikliniek Chirurgie,  0187 607100. Afspraken
kunnen plaats vinden in Dirksland, Hellevoetsluis en Brielle.
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Afspraken voor operaties waarvoor een opname nodig is
Na een bezoek aan het spreekuur van de chirurg, komt u op de wachtlijst voor de
operatie. Het secretariaat neemt telefonisch contact met u op over de
operatiedatum. Een aantal dagen voor de operatie krijgt u een schriftelijke
bevestiging toegestuurd. Voor vragen op dit gebied kunt u contact opnemen met
het secretariaat, bereikbaar van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur,  0187
607104/0187 607105.
Vragen voor of na een behandeling
Voor vragen over of na een behandeling, gipsklachten en wondbehandelingen
kunt u contact opnemen met de poli Chirurgie. De poli Chirurgie is te bereiken van
maandag tot en met vrijdag van 8.30-16.30 uur,  0187 607110. Voor dringende
zaken buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp
(SEH)  0187 607290.
Meer informatie
www.vanweelbethesda.nl/Verwijzers/Chirurgie_en_traumatologie
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, www.heelkunde.nl
KWF Kankerbestrijding, www.kwf.nl
Crohn en Colitis Ulcerosa, www.crohn-colitis.nl/
Maag Lever Darmstichting, www.mlds.nl
Hart & Vaatgroep, www.vaatpatient.nl

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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