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Informatiefolder Acute Opname Afdeling (AOA) 
                                                  – Weer naar huis – 

Ontslag 

U bent opgenomen geweest op de Acute 
Opname Afdeling (hierna: AOA). Nu mag 
u weer naar huis. Tijdens uw opname op 
onze afdeling heeft u onderzoeken en/of 
een behandeling ondergaan en is uw 
behandelplan met u besproken door één 
van onze artsen.  
 
In deze folder vindt u belangrijke 
informatie en telefoonnummers.  
 

Medicatie 

Wat aangekruist is, is voor u van 
toepassing:  
o Recept(en) en actueel 

medicatieoverzicht zijn verstuurd naar 
de Poliklinische Apotheek Midden 
Holland (route 10); u kunt hier de 
nieuwe medicatie ophalen; 

o Recept(en) en actueel 
medicatieoverzicht zijn verstuurd naar 
de apotheek van de instelling waar u 
woont; 

o Recept(en) en actueel 
medicatieoverzicht zijn verstuurd naar 
uw thuisapotheek; 

o In het weekend en na 18.00 uur  
‘s avonds krijgt u de recepten mee en 
kan de medicatie opgehaald worden 
bij de DAM (route 45). 

 

Vervolgafspraken  

Als de behandelend specialist het 
noodzakelijk vindt om naar aanleiding van 
deze opname een vervolgafspraak op de 
polikliniek in te plannen, vindt u deze 
afspraak terug op een bijgevoegd 
afsprakenkaartje.  
 

 

Nazorg 

Als u vóór deze opname al in een instelling 
verbleef of gebruikmaakte van thuiszorg, 
wordt deze zorg na de opname door de 
transferverpleegkundige herstart. Mogelijk 
moet naar aanleiding van deze opname 
(thuis)zorg opgestart worden. U en uw 
contactpersoon zijn hiervan dan al 
vóórdat u naar huis mocht, op de hoogte 
gesteld. Er wordt een verpleegkundige 
overdracht verzonden naar de 
betreffende organisatie.  
 
Herstel  

Het is belangrijk dat u vanaf het moment 
dat u weer thuis bent, uw gezondheid 
goed in de gaten blijft houden. Als u na de 
opname nog steeds klachten heeft of als 
er nieuwe klachten ontstaan, raden wij u 
aan contact op te nemen met uw eigen 
huisarts of de huisartsenpost (afgekort: 
HAP).  
 
Belangrijke telefoonnummers  

• Heeft u vragen over de opname of 
bent u iets vergeten, dan kunt u bellen 
naar de afdeling AOA, via:  
(0182) 50 53 78. 

• Heeft u vragen over uw geplande 
poliafspraak, dan kunt u bellen naar 
het GHZ en vragen naar de 
desbetreffende polikliniek, via:  
(0182) 50 50 50.  

• Zijn er onduidelijkheden over de 
voorgeschreven medicatie of het 
medicatieoverzicht, dan kunt u bellen 
naar de Poliklinische Apotheek Midden 
Holland, via: (0182) 75 72 72. 
 
 
 



• Bent u tijdens uw opname geopereerd 
en u heeft nieuwe of toenemende 
klachten, dan mag u binnen twee 
weken na de operatie nog contact 
opnemen met de polikliniek 
assistent Chirurgie, tel.: (0182) 50 58 78 
(bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en 13.30 
tot 16.00 uur). Buiten de openingstijden 
van de polikliniek en bij acute 
problemen kunt u ook bellen met de 
Spoedeisende Hulp: (0182) 50 53 27. 

 
Uw verblijf op onze afdeling  

Wij zijn benieuwd hoe u het contact met 
de medewerkers van onze afdeling 
ervaren heeft. Wij stellen het op prijs als u 
de enquête via onderstaande website zou 
willen invullen:  
www.ghz.nl/mijnervaring. 
 
Wij wensen u een vlot herstel toe!  
 

Adres 

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Contact 

Algemeen telefoonnummer  
(0182) 50 50 50. 
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