
 

 
Herbeoordeling buikklachten op de SEH 
 
Deze folder geeft u inzicht over de gang van zaken wanneer u de volgende 
dag terug moet komen voor herbeoordeling van uw buikklachten. 
 
Waarom moet u terug komen? 
U bent voor beoordeling van uw buikklachten onderzocht op de afdeling 
spoedeisende hulp van ziekenhuis Tjongerschans. De oorzaak van uw 
klachten is toen nog niet vastgesteld. Vaak nemen klachten vanzelf af maar bij 
sommige patiënten zien we dat de klachten na een dag toenemen.  
De reden dat u morgen terugkomt naar het ziekenhuis is om de situatie 
opnieuw te beoordelen en eventueel nogmaals bloed en/of urine te laten 
onderzoeken. Dit kan aanleiding geven tot vervolgonderzoek of een opname 
in het ziekenhuis. 
 
Wat te doen tot aan de afspraak van morgen? 
Het feit dat u naar huis mag gaan, betekent niet dat uw klachten weg zijn. De 
volgende zaken zijn voor u van belang. 
• Tegen de pijn kunt u paracetamol gebruiken (voor dosering zie bijsluiter), 
 of pijnstilling volgens afspraak. 
• Het is niet nodig om nuchter te blijven, u mag tot aan uw afspraak op de 
 spoedeisende hulp eten en drinken. 

 
Wanneer contact opnemen met de spoedeisende hulp? 
In de volgende situaties kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp: 
• Bij snel stijgende koorts en/of koude rillingen. 
• Bij snel toenemende ziekteverschijnselen.  
• Indien de pijn zodanig toeneemt ondanks pijnstilling, dat u niet kunt 
 wachten  tot de afspraak. 
 
Tot besluit 
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Heeft u na het 
lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw arts of 
verpleegkundige. Bij problemen of twijfel neemt u contact op met de 
verpleegkundige van de spoedeisende hulp. Mochten de klachten zijn 
verdwenen waardoor u herbeoordeling niet nodig vindt, dan vragen wij u 
vriendelijk de afspraak af te bellen.  
 
Telefoonnummer 
Spoedeisende hulp: 0513-685470 
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