Verwijzing naar een ander
ziekenhuis in de regio
Samenwerking Gelderse Vallei,
Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Voor een aantal ingewikkelde en weinig voorkomende operaties
werken Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Rijnstate in Arnhem en
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem samen. In deze folder
informeren we u over onze samenwerking en wat dit voor u betekent.

Samenwerking
Voor een aantal operaties hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt over
welk ziekenhuis welke operatie uitvoert. Het gaat hier om operaties die
relatief weinig voorkomen. Door deze ingrepen in één of twee ziekenhuizen
uit te voeren, doen de chirurgen de ingreep vaker. Daardoor hebben de
chirurg en zijn team meer ervaring met de operatie. Dit komt de kwaliteit van
uw behandeling ten goede.
Het betreft onder andere de chirurgische behandeling van long-, lever- en
maagtumoren en bijniertumoren. Maar bijvoorbeeld ook de chirurgische
behandeling van een middenrifbreuk en refluxziekte.
In de toekomst wordt de samenwerking mogelijk verder uitgebreid.
Afhankelijk van uw specifieke gezondheidstoestand, zoals de exacte locatie,
de aard en het stadium van de tumor of aandoening, wordt u verwezen naar
één van de drie ziekenhuizen. Per patiënt wordt beoordeeld welk ziekenhuis
de beste zorg kan leveren. Patiënten die bijvoorbeeld een operatie moeten
ondergaan voor een levertumor worden geopereerd in Ede, voor een
maagtumor in Arnhem en voor een longtumor in Arnhem of Doetinchem. De
voor- en de nazorg vinden plaats in het ‘eigen’ ziekenhuis.

Waarom is deze samenwerking nodig?
Landelijk worden de eisen aan de kwaliteit van zorg hoger. Zo heeft De
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde voor een aantal chirurgische
behandelingen kwalitatieve en kwantitatieve normen opgesteld. Gevolg
hiervan is dat complexe zorg steeds vaker wordt geconcentreerd. Door onze
samenwerking blijft het mogelijk om deze specifieke zorg in de regio te
blijven bieden.

Wat betekent de doorverwijzing voor u?
Voor de operatie die u nodig heeft, bent u doorverwezen naar één
van de drie ziekenhuizen. Hieronder leest u hoe het zorgtraject verloopt.

Diagnose
U bent via uw huisarts bij uw ziekenhuis terecht gekomen. In uw ‘eigen’
ziekenhuis is er onderzoek gedaan en is een diagnose gesteld. Afhankelijk
van de diagnose zal de medisch specialist u voor het operatieve deel van de
behandeling naar een collega in een ander ziekenhuis verwijzen.
Er is wekelijks overleg tussen de drie ziekenhuizen. In dit overleg worden alle
patiënten en de behandelplannen besproken. Hiermee zorgen de
specialisten ervoor dat de zorg in alle drie de ziekenhuizen vergelijkbaar zijn.

Opname en operatie
Voorafgaand aan de opname maakt u kennis met de chirurg die u gaat
opereren of met een chirurg uit het behandelteam. In het ziekenhuis waar u
wordt geopereerd krijgt u een preoperatief onderzoek om de juiste verdoving
en operatietechniek te bepalen. Er worden dan ook afspraken gemaakt voor
de voorbereiding op de operatie. Als u de chirurg die u gaat opereren niet
heeft gezien in het voortraject, dan komt hij of zij voor de operatie bij u langs
in het ziekenhuis waar u geopereerd wordt.

Nazorg
Hoe lang u in het ziekenhuis waar de operatie plaats vindt moet blijven, is
afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het verloop van de operatie. Na de
operatie gaat u weer gewoon naar huis of, indien nodig, weer naar uw eigen
ziekenhuis. In uw eigen ziekenhuis vindt vervolgens de nabehandeling plaats.

Een vaste contactpersoon voor u
In elk ziekenhuis zijn er voor de verschillende behandelingen vaste
contactpersonen voor de patiënt en de familie. U krijgt een vaste
contactpersoon aangewezen. Hij of zij coördineert de verwijzing van en naar
het andere ziekenhuis en zorgt ervoor dat dit soepel en snel verloopt. Bij
hem of haar kunt u terecht met al uw vragen over de
gang van zaken in de ziekenhuizen.

Waar wordt u geopereerd?
Het ziekenhuis waar u geopereerd gaat worden is:
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Rijnstate, Arnhem
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Contactgegevens
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
T: (0318) 43 43 43
www.geldersevallei.nl

Rijnstate
Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem
T: (088) 005 8888
www.rijnstate.nl
Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25, 7000 AD
Doetinchem
T: (0314) 32 99 11
www.slingeland.nl
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