Verwachte
ontslagdatum
–
Zodra uw specialist denkt te weten wanneer u het ziekenhuis kunt verlaten wordt uw
verwachte ontslagdatum vastgesteld. De verwachte ontslagdatum is een datum waarop u het
ziekenhuis kan verlaten. U en uw contactpersoon horen dit van uw specialist of de
verpleegkundige. De verwachte ontslagdatum komt in uw medisch dossier.

Hoe wordt uw verwachte ontslagdatum bepaald
De verwachte ontslagdatum wordt door uw behandeling (behandelplan) van de specialist
bepaald. Voor veel ziektebeelden bestaat een bepaalde ‘standaard’ voor het aantal opname
dagen in het ziekenhuis. Deze ‘standaard’ gegevens komen uit verschillende
wetenschappelijke onderzoeken. Hierbij wordt uitgegaan van een normaal verloop. Elke dag
wordt bekeken of de verwachte ontslagdatum nog klopt.

Waarom een verwachte ontslagdatum





U en uw familie krijgen inzicht hoelang de opname duurt.
Het is duidelijk voor de verschillende hulpverleners die bij u betrokken zijn. Zij kunnen hun
zorgtaken rondom u beter plannen.
Zo kan op tijd (aanvullende) zorg buiten het ziekenhuis geregeld worden.

Wat zijn de voordelen van een verwachte ontslagdatum:





Het is duidelijk voor u als patiënt, wanneer u het ziekenhuis verlaat.
Het is duidelijk voor uw familie.
Er is tijd om eventueel zaken te regelen voor uw ontslag.
Het is duidelijk voor de verschillende hulpverleners die bij u betrokken zijn.



Er is meer zicht op het aantal beschikbare bedden. Nieuwe opnamen kunnen beter
gepland worden.

Wanneer heeft u geen verwachte ontslagdatum of wordt deze
aangepast.
Als het voor uw (medische) situatie nodig is, wordt uw verwachte ontslagdatum aangepast.
Ook is het voor sommige patiënten niet mogelijk om een verwachte ontslagdatum af te geven.
De reden hiervoor kan zijn:

Het is nog niet duidelijk hoe uw ziekteproces of uw behandeling verloopt.

U wacht nog op een onderzoek of behandeling.

U wacht op een plek in een revalidatie-, verpleeg- of verzorgingshuis. Dan kan het zijn dat
u de ene dag hoort dat er een plek vrij is waar u de volgende dag naar toe gaat.
Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u deze dan aan de verpleegkundige van uw afdeling.

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Spaarne Gasthuis
Heemstede
Händellaan 2A
2102 CW Heemstede
info@spaarnegasthuis.nl
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