Overplaatsing naar ziekenhuis Isala in Zwolle
Kindergeneeskunde / Gynaecologie
Inleiding
Het kan zijn dat u gedurende uw zwangerschap in verband met complicaties overgeplaatst moet worden naar de
afdeling Verloskunde / Kraam van ziekenhuis Isala in Zwolle.
De verpleegkundigen van deze afdeling informeren u over uw verblijf op de afdeling Obstetrische High Care. Uw
gynaecoloog of arts-assistent Gynaecologie regelt de overplaatsing vanuit Enschede.
Soms moet uw kind overgeplaatst worden naar de Neonatale Intensive Care binnen het ziekenhuis van Isala Zwolle,
waar uw kind de gespecialiseerde intensieve zorg kan krijgen die het nu nodig heeft. De verpleegkundigen van deze
afdeling informeren u verder over het verblijf van uw kind. Wordt uw kind opgenomen, dan kunt u, als u dit wenst en
als uw lichamelijke conditie dit toelaat, overgeplaatst worden naar de afdeling Verloskunde / Vrouw Kind Centrum van
Isala.
Deze folder geeft belangrijke telefoonnummers en een routebeschrijving. Deze informatie kan u van pas komen bij de
opname van u en / of uw kind in Isala.
Afdeling
In het Vrouw-kindcentrum van Zwolle zijn de volgende specialismen ondergebracht: Fertiliteit, Gynaecologie,
Verloskunde, Neonatologie en Kindergeneeskunde.
Bij de afdeling Gynaecologie & Verloskunde maakt de Obstetrische High Care deel uit van de afdeling Verloskunde /
Kraam.

Contactgegevens Isala Zwolle
Bezoekadres:
Dokter Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Telefoon (038) 4 24 50 00

Postadres:
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Neonatale Intensive Care
Hoofdgebouw V 4.4
Neonatale Intensive Care algemeen, telefoon (038) 4 24 52 71
Unit 1, telefoon (038) 4 24 61 31
Unit 2, telefoon (038) 4 24 61 32
Unit 3, telefoon (038) 4 24 61 33

Verloskunde & Obstretische High Care
Hoofdgebouw V 4.1
Telefoon, (038) 424 43 70 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Telefoon, 038-424 81 14 (bereikbaar buiten kantoortijden)
Folder: https://www.isala.nl/patientenfolders/5005-obstetrische-high-care/
Polikliniek Gynaecologie
Hoofdgebouw V4.1
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Telefoon, (038) 424 56 04 (bereikbaar op werkdagen, van 8.30 – 17.00 uur)
Website: www.isala.nl, specialisten en centra  Verloskunde, gynaecologie
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Routebeschrijving naar Isala
Met de auto
Graag beschrijven wij de route naar Isala vanuit verschillende richtingen:
■ Enschede (A1)
Neem bij Apeldoorn de afslag naar Zwolle (A50), deze weg gaat over in de A28. Neem afslag Zwolle Noord (20), volg
de ANWB-borden H-Isala;
■ Almelo / Heino (N35)
Volg bij binnenkomst in Zwolle de ANWB-borden H-Isala;
■ Wijhe / Olst (N337)
Volg de Ringweg Zuid richting N35 (Almelo / Deventer), sla bij de T-splitsing (ringweg Oost) linksaf, volg de ANWBborden H-Isala;

Ronald McDonald Huis Zwolle
Als uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie in Zwolle en uw gezondheid / lichamelijke conditie het toelaat,
dan is het mogelijk om te verblijven in het Ronald McDonald Huis te Zwolle. Dit ligt naast het ziekenhuis.
■ website: www.ronaldmcdonaldhuiszwolle.nl
■ telefoon (038) 455 46 70.

Terugplaatsing moeder
Als er voor u (medisch) geen reden meer is om in Zwolle opgenomen te zijn, dan wordt uw zorg overgenomen door de
gynaecoloog in Medisch Spectrum Twente. Soms wordt u opgenomen in ons ziekenhuis, soms mag u weer naar huis
en wordt u door de gynaecoloog poliklinisch behandeld.
■ Moeder Kind Afdeling, route H21, telefoon (053) 4 87 23 62;
■ Gynaecologie, route H03, telefoon (053) 4 87 23 30.

Terugplaatsing kind
Zodra uw kind eraan toe is, wordt het teruggeplaatst naar ons ziekenhuis. Meestal worden de
ouders* daar vroegtijdig over geïnformeerd. Soms gebeurt de terugplaatsing helaas erg onverwachts, omdat uw kind
goed vooruit gaat en een ander ziek kind de plek harder nodig heeft.
U kunt voordat uw kind teruggeplaatst wordt naar Enschede alvast kennis komen maken met onze afdeling
Neonatologie. Bel gerust voor een afspraak, u bent van harte welkom.
■ Neonatologie, route H11, telefoon (053) 4 87 23 76.
■ Website: www.mst.nl/kindergeneeskunde/afdelingen/neonatologie
In Zwolle ligt ook een fotoboek van onze afdeling, dit boek kunt u inkijken.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek.
Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
Meer informatie over de rechten van ouders en kinderen en het geven van toestemming voor behandeling en / of
onderzoek vindt u in het opnameboekjes van de Kinder- en Tienerafdeling / Neonatologie en op de website van ons
ziekenhuis www.mstwente.nl/rechtenvanhetkind
Wij wensen u en uw kind beterschap in Zwolle,
medewerkers van de Neonatologie / Moeder Kind Afdeling
* Waar in de folder ‘ouders’ staat, kan ook ‘verzorgers’ gelezen worden.
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