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WEKADVIES 
 

 

 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over het  wekadvies dat u of uw kind heeft gekregen van de behandelend arts 

op de Spoedpost. Leest u deze informatie zorgvuldig. Indien voor u of uw kind 

van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene infor-

matie altijd door uw behandelend arts of de verpleegkundige op de Spoedpost 

aan u worden meegedeeld. 

 
Algemeen 
Als gevolg van een ongeval, heeft u een 
licht hoofdletsel opgelopen. Van de be-
handelend arts op de Spoedpost heeft u 
een wekadvies gekregen. Dit advies 
wordt gegeven omdat bij een dergelijk 
ongeval een zeer kleine kans bestaat dat 
een bloedvaatje onder de schedel is be-
schadigd. Het eerste teken hiervan is het 
optreden van sufheid. Zelf merkt degene 
die het ongeval heeft gehad dat niet op. 
Het is dus belangrijk dat iemand anders 
controleert of tekenen van sufheid ont-
staan. 
 

Wekken 
• Familieleden of huisgenoten contro- 
 leren de patiënt ieder uur op aan- 
 spreekbaarheid. Iemand is goed  
 aanspreekbaar als deze zijn naam en  
 adres weet. Als de patiënt slaapt,  
 dient deze hiervoor te worden gewekt. 
 

• Indien wordt getwijfeld aan de aan- 
 spreekbaarheid van de patiënt, dient  
 direct contact te worden opgenomen  
 met de medewerkers van de Spoed- 
 post.  

 Zij zijn 7 dagen per week van 07.00  
 tot 21.00 uur bereikbaar op telefoon- 
 nummer (0181) 65 87 77.  
 

 Op andere tijden kunt u contact opne- 
 men met de medewerkers van de 
 receptie van het Spijkenisse Medisch  
 Centrum. Zij zijn 24 uur per dag, 7  
 dagen per week bereikbaar op tele- 
 foonnummer (0181) 65 88 88. De  
 medewerkers verbinden u door met  
 de dienstdoende arts-assistent, die u  
 verder helpt. 
 

• Tijdens deze wekcontrole mag de  
 patiënt geen slaapmiddelen, alcohol  
 of aspirine gebruiken. Bij hoofdpijn  
 mag de patiënt wel maximaal vier tot  
 acht tabletten paracetamol à 500 mg  
 per 24 uur gebruiken.  
 Let op: de dosering voor kinderen  
 is  afhankelijk van leeftijd en ge- 
 wicht. Zie hiervoor de bijsluiter in  
 de verpakking.  
 

• Dit wekadvies geldt voor de eerste 24  
 uur na het ongeval. 
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Tot slot 
Voor meer informatie over de rechten van 
Kind en Ouder in ziekenhuizen in het 
algemeen en in het Spijkenisse Medisch 
Centrum in het bijzonder verwijzen wij u 
naar de folder Kind in het Spijkenisse 
Medisch Centrum.  
Deze kunt u o.a. vinden op onze website 
www.spijkenissemc.nl.folderoverzicht  
> item Algemeen. Op de pagina van het 
specialisme Kindergeneeskunde treft u 
ook links aan naar andere websites met 
zeer nuttige informatie over dit onderwerp.   
 
Mocht u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebben, stelt u die 
dan gerust aan de behandelend arts of 
aan de medewerkers van de Spoedpost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan-
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze-
keraar en de zorgpolis die u heeft afge-
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed.  
 
Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.  
 
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge-
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 
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