Concentratie klinische Verloskunde en klinische en acute Kindergeneeskunde in Emmen.

Wat betekent dat voor u?
Treant Zorggroep gaat de afdelingen klinische Verloskunde en klinische en acute Kindergeneeskunde concentreren op ziekenhuislocatie
Scheper in Emmen. Een klinische afdeling is een afdeling waar patiënten worden opgenomen, behandeld en verpleegd.
Voor Verloskunde en Kindergeneeskunde binnen Treant is dat dus straks alleen mogelijk in Emmen.
De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in Stadskanaal sluiten per 13 september om 18.00 uur.
De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in Hoogeveen sluiten per 15 oktober om 9.00 uur.
In Emmen gaan deze afdelingen weer open op 13 september om 18.00 uur.
Een groot deel van de zorg blijft onveranderd beschikbaar in Stadskanaal en Hoogeveen. De poliklinieken Verloskunde en Kindergeneeskunde
en de afdelingen dagbehandeling voor kinderen blijven daar geopend.
Hieronder vindt u een overzicht van welke zorg waar geleverd wordt:

Gynaecologie en Verloskunde

Kindergeneeskunde

Zorg die we blijven verlenen in Hoogeveen,
Stadskanaal en Emmen

Zorg die we blijven verlenen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen

• Polispreekuren Verloskunde blijven geopend.
• Zwangeren onder behandeling bij een gynaecoloog kunnen op de
polikliniek op hun vertrouwde locatie terecht en dat geldt ook voor
vragen en bij spoedgevallen.
• De poliklinieken Gynaecologie en verpleegafdelingen Gynaecologie
blijven geopend. Voor operaties kunt u dus dichtbij terecht.

Zorg die we alleen verlenen in Emmen
• Bij een bevalling moet altijd een kinderarts beschikbaar zijn. Daarom
is bevallen vanaf 13 september 18.00 uur (na sluiting Stadskanaal)
en vanaf 15 oktober 9.00 uur (na sluiting Hoogeveen) bij Treant
alleen nog mogelijk in het Ouder & Kind centrum in ons ziekenhuis
in Emmen.
Voor telefoonnummers en veelgestelde vragen en antwoorden gaat
u naar www.treant.nl. U vindt daar een link op de startpagina.

www.treant.nl

• De poliklinieken Kindergeneeskunde blijven open.
• De afdelingen dagbehandeling voor kinderen blijven op alle locaties open.
De geplande ingrepen en operaties van kinderen, waarbij geen overnachting
nodig is, kunnen op alle drie de locaties gewoon doorgaan.
• Als een kind spoedeisende hulp (acute zorg) nodig heeft van de kinderarts
kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de huisarts.
Tijdens kantooruren is ook op ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda
in Hoogeveen spoedeisende hulp mogelijk. Als blijkt dat er een indicatie is voor
opname wordt het kind naar ziekenhuislocatie Scheper in Emmen doorverwezen.

Zorg die we alleen verlenen in Emmen
(klinische en acute kindergeneeskundige zorg)
• Kinderen die een nacht (of meerdere nachten) moeten blijven slapen in het
ziekenhuis worden opgenomen in Emmen.
• Spoedeisende hulp voor kinderen kan altijd, dus dag en nacht, op ziekenhuislocatie
Scheper in Emmen.

