Spoedeisende hulp
(SEH)

Herbeoordeling buikklachten
U bent vandaag op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van ZGT geweest in verband
met buikklachten en bij aanhoudende klachten moet u een dag na het bezoek
terugkomen om de buikklachten opnieuw te laten beoordelen.
Deze folder geeft u meer informatie over een aantal zaken die in uw situatie van
toepassing (kunnen) zijn.

Op de SEH is onderzoek gedaan naar uw
buikklachten. De oorzaak is toen nog niet
vastgesteld. Bij sommige patiënten zien we
dat de klachten na een dag toenemen.
Dit kan een aanleiding zijn voor opnieuw
beoordeling, bloedafname en in sommige
gevallen andere aanvullende diagnostiek.

Wat te doen tot aan de afspraak van
morgen?

Het feit dat u naar huis mag gaan, betekent
niet dat uw klachten weg zijn. De volgende
zaken zijn voor u van belang:
 U wordt verwacht op de SEH in ZGT
Almelo: Maandag t/m vrijdag 8.30 u/
Zaterdag of zondag: 9.00 u.
 Tegen de pijn kunt u paracetamol
gebruiken (zie folder pijnstilling na
SEH-bezoek).
 Tot zes uur voor de uw afspraak op de
SEH mag u nog eten. De zes uur
voorafgaande aan uw afspraak dient u
nuchter te blijven.
 Tot twee uur voor uw afspraak mag u
alleen heldere vloeistoffen drinken.
Heldere vloeistoffen zijn water en thee
zonder suiker en/of melk.
 Bent u klachtenvrij en ziet u af van
herbeoordeling, dan kunt u contact
opnemen via één van de volgende
telefoonnummers:
o Spoedeisende hulp, 088 708 78
78.
o Poliklinische chirurgie, 088 708
52 31.

Wanneer contact opnemen met de
SEH?

In de volgende situaties kunt u contact
opnemen met de SEH:
 Bij snel stijgende koorts en/of koude
rillingen.
 Bij verergering van de buikklachten.
 Bij een algeheel zieker voelen.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder
vragen, neem dan contact op met Polikliniek
Chirurgie. Bij spoed buiten kantooruren
neemt u contact op met de SEH.

Telefonische bereikbaarheid
Polikliniek Chirurgie/Gastro enterologie,
088 708 52 31.
Spoedeisende hulp, 088 708 78 78.

Check uw dossier op MijnZGT
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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Waarom moet u terugkomen?

