SEH

Spoedpost Emmeloord

U bent behandeld op de Spoedpost van het Antonius Ziekenhuis in
Emmeloord.
Bij vragen of problemen kort na uw behandeling, kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de verpleegkundige van de Spoedpost.

Bereikbaarheid Spoedpost
• Maandag tot en met vrijdag tussen 7:30 en 17.00 uur
T: 0527 - 62 04 60.
Dit is het algemene nummer van Emmeloord. U vraagt naar de Spoedpost.
• ’s Avonds tussen 17:00 en 23:00 uur
T: 0515 - 48 88 00.
U belt via Sneek, maar krijgt de verpleegkundige van de Spoedpost in
Emmeloord rechtstreeks aan de telefoon.
• ‘s Nachts tussen 23:00 tot 7:30 uur
T: 0515 - 48 88 88.
Dit is het algemene nummer van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. U
vraagt naar de Spoedeisende Hulp.
• Zaterdag, zondag en feestdagen tussen 7:30 en 23:00 uur
T: 0515 - 48 88 00.
U belt via Sneek, maar krijgt de verpleegkundige van de Spoedpost in
Emmeloord rechtstreeks aan de telefoon.

Vervolgafspraak
U moet een vervolgafspraak maken op of rond de volgende datum:
...…. / ….... / 20....
Hiervoor kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:00 uur
bellen met:
Polikliniek Chirurgie

T: 0515 - 48 89 81

Polikliniek Orthopedie

T: 0515 - 48 20 11

Gipsverbandmeester

T: 0515 - 48 87 81

Polikliniek ...................

T: 0515 - 48

Als u geen vervolgafspraak hoeft te maken, maar de klachten toch blijven
aanhouden of terugkomen, kunt u contact opnemen met:
Uw huisarts
Polikliniek Chirurgie

T: 0515 - 48 89 81

En dan nog dit
Thuiszorg
Als er na uw behandeling op de Spoedpost thuiszorg nodig is, kunt u contact
opnemen met:
Bureau Zorgondersteuning (BZO) van Zorggroep Oude en Nieuwe Land
T 0521 - 53 99 99.
Kosten bezoek Spoedpost
De kosten van uw bezoek aan de Spoedpost vallen onder uw eigen risico. Dit
geldt ook als u via de huisartsenpost wordt doorverwezen naar de Spoedpost.
Is de rekening hoger is dan uw eigen risico dan worden de extra kosten
vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.
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Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl

