Uw kind gaat naar huis
(na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp)
U heeft een bezoek aan de Spoedeisende Hulp gebracht met uw kind en u mag
weer naar huis. Voordat u weggaat, bespreken we een aantal zaken met u. Meer
hierover leest u in deze folder.

Naam:
Geboortedatum:

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Na uw bezoek met uw kind aan de Spoedeisende Hulp (SEH) mag u weer
naar huis. Door deze checklist met u door te nemen hopen wij de meest
voorkomende vragen te beantwoorden. Niet alle punten zijn voor uw kind van
toepassing. Wij bespreken de volgende punten met u:

Pijnstilling en/of andere medicatie
 ja /  nee
Het is belangrijk dat u de pijnmedicatie voor uw kind gelijkmatig over de
dag verdeelt, zodat er een constante concentratie van het medicijn in het
bloed wordt opgebouwd. Hierdoor werkt de pijnstilling beter. Alleen het
aangekruiste medicijn is voor uw kind van toepassing.
dosering
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Paracetamol
Ibuprofen
Prednison

Recepten
 ja /  nee
U kunt de voorgeschreven medicatie op recept tijdens kantoortijden ophalen
bij uw eigen apotheek of in de centrale hal bij de Rijnstate poli-apotheek.
Buiten kantoortijden kunt u terecht bij de dienstapotheek:
Rijnstate Velp
Adres: President Kennedylaan 100, 6883 AZ Velp.
Telefoon: 026 – 202 0800
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 8.00 uur.
Op zaterdag, zondag en feestdagen is de apotheek 24 uur per dag geopend.
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Arnhem (Elden) Zorgcentrum Eldenstaete
Adres: Mr. D.U. Stikkerstraat 122, 6842 CW Arnhem.
Telefoon: 026 - 321 4882
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 22.00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 22.00 uur.
Na 22.00 uur kunt u voor spoedrecepten terecht bij Rijnstate Velp.
De huisartsenpost bij Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar
Adres: Hunneveldweg 14b, 6903 ZN Zevenaar
Telefoon: 0316 - 344444
Openingstijden: vrijdag van 18.00 tot 22.00 uur. In het weekend en op
feestdagen open van 10.00 tot 22.00 uur. Maandag tot en met donderdag
gesloten. Buiten openingstijden kunt u terecht bij Rijnstate Velp.

Leefregels en folders
 ja /  nee
Soms is het nodig is dat uw kind zich na het bezoek aan de Spoedeisende
Hulp aan enkele leefregels houdt. Hierbij kunt u denken aan rust houden, een
ledemaat hoog leggen of het gips niet nat laten worden. De verpleegkundige
neemt deze regels met u door en geeft u eventueel een folder mee met extra
uitleg en adviezen. U kunt de folders ook via de website www.rijnstate.nl
downloaden.
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Tetanus
 ja /  nee
Wanneer uw kind een wond heeft en uw kind niet is gevaccineerd, loopt
uw kind mogelijk het risico om besmet te raken met de bacterie die tetanus
veroorzaakt. De gevolgen van een dergelijke besmetting kunnen ernstig zijn.
Wanneer uw kind niet is gevaccineerd tegen tetanus, bespreekt u dit met de
arts om te bekijken welke maatregelen nodig zijn.

Krukken
 ja /  nee
U kunt krukken huren op de SEH. De verpleegkundige informeert u zo nodig
hierover. U kunt de krukken na gebruik weer inleveren bij de secretaresse van
de SEH (route 27).

Verpleegkundig spreekuur
Heeft u nog vragen over uw bezoek aan de SEH? Stelt u deze dan aan de SEHverpleegkundige tijdens het verpleegkundig spreekuur. Dit kan tot 48 uur na
uw bezoek aan de SEH op onderstaande tijden:
Alle dagen tussen 8.00 en 10.00 uur
Telefoonnummer: 088 - 005 8585
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Afspraak op de polikliniek
Contactgegevens gecheckt
 ja /  nee
Vervolgafspraken
 ja /  nee
U krijgt een vervolgafspraak mee van de verpleegkundige. Het kan ook zijn
dat de secretaresse deze op een later tijdstip toestuurt of telefonisch aan u
doorgeeft.
Heeft u een vraag over een vervolgafspraak op de polikliniek? Neemt u
dan contact op met de polikliniek waar u een afspraak heeft. De arts of
verpleegkundige heeft in onderstaand schema aangekruist waar u een
afspraak heeft.
Polikliniek Kindergeneeskunde
Polikliniek Chirurgie

088 - 005 7782
088 - 005 7737

Anders:_ __________________________________________________________
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Opnieuw klachten of verergering van klachten
Heeft uw kind weer last van de klachten waarvoor u met uw kind op de SEH
kwam of worden de klachten erger en heeft u geen vervolgafspraak bij een
polikliniek van Rijnstate? Neemt u dan contact op met uw huisarts. Na uw
bezoek op de SEH sturen we altijd een elektronische brief naar uw huisarts,
zodat deze volledig op de hoogte is van de behandeling van uw kind.
Heeft uw kind opnieuw klachten en heeft u wel een vervolgafspraak bij
Rijnstate?
Neemt u dan tijdens kantooruren contact op met de betreffende polikliniek (zie
bovenstaand schema). Buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende
Hulp.

Telefoonnummers
Huisartsenpost (buiten kantoortijden):
Spoedeisende Hulp (SEH) Rijnstate:
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0900 - 1598
088 - 005 6680
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

