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Operatie in een ander ziekenhuis

BovenIJ ziekenhuis, OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West.

Waarom operatie in een ander ziekenhuis?
Samen weet je meer dan alleen. Daarom werken drie Amsterdamse ziekenhuizen samen:
het BovenIJ ziekenhuis, OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West. Door onze kennis en
ervaring te bundelen verbeteren we onze kwaliteit van zorg. Dankzij onze samenwerking
kunnen wij u snelle, efficiënte en goede medische zorg bieden.

Operatie in een ander ziekenhuis
Om topkwaliteit te kunnen blijven leveren, vindt niet meer elke operatie in ieder ziekenhuis
plaats. Met u is besproken dat u in een ander ziekenhuis geopereerd wordt. Uw arts of
verpleegkundig specialist zorgt dat het ziekenhuis waar u geopereerd wordt, uw gegevens
heeft.
U wordt geopereerd in:
 BovenIJ ziekenhuis
 OLVG / locatie Oost
 OLVG / locatie West

Controle weer in uw eigen ziekenhuis
Als u na de operatie weer thuis bent, gaat u voor uw vervolgbehandeling terug naar uw eigen
ziekenhuis.

Complicaties
Een operatie is nooit zonder risico. Er is altijd een kans dat er na een operatie een
complicatie optreedt. Als u zich zorgen maakt, neem dan telefonisch contact op met de
afdeling van uw eigen ziekenhuis waar u in behandeling bent. Neem dan direct telefonisch
contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis bij u in de buurt als u ’s
avonds, ’s nachts of in het weekend (buiten kantoortijden) klachten krijgt, zoals
 koorts boven 38,5 graden (2x gemeten)
 hevige pijn
 wondlekkage
 bloedverlies

Uitwisselen van uw medische gegevens
Uw operatie vindt plaats in een ander ziekenhuis. Het is belangrijk dat de arts of
verpleegkundig specialist in het andere ziekenhuis op de hoogte is van uw medische
gegevens. Met uw toestemming kunnen zij elektronisch inzage krijgen in uw medische

gegevens. De arts of assistente zal u vragen of u toestemming wilt geven voor het
uitwisselen van uw medische gegevens tussen BovenIJ ziekenhuis en OLVG. De
uitwisseling wordt uitsluitend gebruikt door zorgverleners die bij uw behandeling betrokken
zijn én voor de periode zolang de behandeling duurt.

Vragen?
Hebt u klachten of vragen over uw gezondheid? Bel dan van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 16.00 uur met
 De afdeling of polikliniek waar u in behandeling bent.
 de verpleegafdeling van het ziekenhuis waar u in de afgelopen 2 weken opgenomen bent
geweest.

Voor inlichtingen over vertrektijden en eventuele wijzigingen van het openbaar vervoer kunt u bellen met 0900 9292
of kijken op 9292.nl, www.gvb.nl of www.ebs-ov.nl.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online



www.olvg.nl
www.bovenij.nl

Contact
OLVG, locatie Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
T
020 599 91 11
E
informatie@olvg.nl
afdeling Spoedeisende Hulp OLVG, locatie Oost
T
020 599 30 16

OLVG, locatie West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam
T
020 510 89 11
E
informatie@olvg.nl
afdeling Spoedeisende Hulp OLVG, locatie West
T
020 510 81 61

BovenIJ ziekenhuis
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam
T
020 634 6346
E
info@bovenij.nl
afdeling Spoedeisende Hulp BovenIJ ziekenhuis
T
020 634 62 00

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olv g.nl/algemene-behandelv oorwaarden
Klacht of opmerking: www.olv g.nl/klacht
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