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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Informatie over dagopname
Er is voor u een afspraak gemaakt voor een behandeling met dagopname.
Dit houdt in dat u enkele uren in het ziekenhuis verblijft. Hierbij vragen wij 
uw aandacht voor het volgende:

U wordt vriendelijk verzocht om u op tijd te melden bij de opname. Daarna 
zult u doorgestuurd worden naar de service apotheek. Vervolgens mag u 
zich aanmelden bij de balie van de polikliniek Dermatologie (route 38).
De afgesproken behandeling wordt op de polikliniek uitgevoerd.

Wij vragen u een actuele medicatielijst mee te brengen.
Na de behandeling gaat u naar de afdeling Dagbehandeling.
Hier zult u enige tijd ter observatie (we kijken hoe het met u gaat) verblijven. 
Op deze afdeling ontmoet u later op de middag uw behandelend arts, 
dokter Lonnee of dokter Engelkens, voor controle en nagesprek.
Als alles in orde is, kunt u na deze controle naar huis.

Ons telefoonnummer is T 010 297 52 30 en we zijn te bereiken van 
maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 en 16.30 uur

Team polikliniek Dermatologie
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