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Telefonische bereikbaarheid 

polikliniek Gynaecologie/Verloskunde 

 
Polikliniek Gynaecologie/ Verloskunde 

De polikliniek is telefonisch bereikbaar op 

onderstaande tijden en telefoonnummers voor 

o.a. afspraken, informatie over uitslagen of 

vragen aan de polikliniekverpleegkundige.  

 

Afspraken 

Wilt u een afspraak maken met de 

gynaecoloog of een echoscopie, belt u dan 

het Klant Contact Centrum op maandag t/m 

vrijdag van 8.00 - 17.00 uur naar 

telefoonnummer (0182) 505012. 

 

Fertiliteitteam 

Voor vragen en informatie op alle dagen 

bereikbaar tussen 10.30 en 11.30 uur op 

telefoonnummer (0182) 505816. 

 

Aanmelden telefonisch consult: 

Stuur voor 10.00 uur een e-mail naar 

afd.fertiliteit@ghz.nl. Vermeldt daarin uw naam, 

geboortedatum en telefoonnummer waarop u 

bereikbaar bent. U wordt dezelfde dag tussen 

10.30 en 13.00 uur teruggebeld met een 

anoniem nummer. 

 

Het is niet de bedoeling om uw vraag via de 

mail te stellen. 

 

Opname-informatie 

Voor informatie over uw opname of over de 

wachtlijst en planning, kunt u bellen op 

maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.30 uur naar 

telefoonnummer (0182) 505382.  

 

Polikliniekverpleegkundige 

Hebt u vragen aan de verpleegkundige van 

onze polikliniek, belt u dan op werkdagen 

tussen 9.00 - 16.00 uur naar telefoonnummer 

(0182) 505840 of (0182) 505050 en vraag dan 

naar toestel 4920. 

Heeft u buiten kantoortijd spoedeisende hulp 

nodig, dan kunt u bellen naar de Vrouw Kind 

Centrum telefoonnummer (0182) 505400. 

 

Secretariaat Gynaecologie/ verloskunde  

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar voor 

informatie. 
 

Informatie en herhaalrecepten 

Telefonisch: 

U kunt van maandag t/m vrijdag bellen voor 

informatie, het opvragen van herhaalrecepten 

en eventuele vragen. Tussen 9.00 – 10.00 uur 

kunt u bellen naar telnr. (0182) 505442. 

Mailen; 

Of u kunt mailen naar 

secretariaat.gynaecologie@ghz.nl. Als u op een 

werkdag voor 10 uur mailt dan wordt u  

dezelfde dag  teruggebeld. Vermeldt hierbij uw 

volledige naam, geboortedatum en 

telefoonnummer waarop u teruggebeld wilt 

worden, het GHZ belt met een anoniem 

nummer. 
 

Voor een actueel overzicht van het 

behandelteam kunt u terecht op 

www.ghz.nl/verloskunde of 

www.ghz.nl/gynaecologie. 

 

Groene Hart Ziekenhuis,  

afdeling poli Gynaecologie 

1e etage (route 32) 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda 
 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  

Ook kunt u bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 505050. 
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