Patiënteninformatie

Informatie over
afdeling A2 Cardiologie
De aan de afdeling verbonden specialisten zijn:
de heer Bokern

cardioloog

de heer Mac Gillavry

cardioloog

de heer Mihciokur

cardioloog

de heer van Nooijen

cardioloog

mevrouw Oosterom

cardioloog

mevrouw Telgt

cardioloog

Op maandag, woensdag en vrijdag loopt één van de vijf cardiologen visite. Op die dagen kunt u één van hen tussen 9.00
en 12.30 uur aan uw bed verwachten. Bij het (eventuele) poliklinische vervolg wordt u door uw ‘vaste’ cardioloog gezien.
Tijdens uw verblijf op de afdeling kunt u met uw vragen natuurlijk ook terecht bij de verpleegkundigen. Tevens is er, met
uitzondering van het weekeinde en incidentele dagen, een afdelingsarts aanwezig.
Het telefoonnummer van de secretaresse/verpleegkundige: (0299) 457 440
Het dagschema van de afdeling is als volgt:
07.45 uur

verstrekking medicijnen en ontbijt

08.00 - 09.00 uur

prikronde van het laboratorium (indien voor u van toepassing)

09.30 uur

verstrekking van koffie/thee e.d.

11.30 - 12.00 uur

verstrekking medicijnen en lunch

14.00 - 14.30 uur

verstrekking medicijnen en koffie/thee e.d.

17.00 - 18.00 uur

verstrekking medicijnen en diner

18.30 - 19.00 uur

verstrekking van koffie/thee e.d.

20.00 - 20.30 uur

verstrekking van koffie/thee e.d.

21.30 - 22.30 uur

verstrekking medicijnen

Telefoon/televisie
U kunt bij uw bed telefoon en televisie nemen. U kunt dit aanvragen via de telefoon achter uw bed door 9 te kiezen.
Informatie omtrent het gebruik van telefoon en televisie kunt u bekijken op de televisie via het informatiekanaal.
Inlichtingen/contactpersonen
Wij vragen u om met familie/vrienden af te spreken dat één persoon de contacten met de afdeling onderhoudt (een
tweede contactpersoon en telefoonnummer is wenselijk). Het is voor de verpleegkundigen formeel niet toegestaan
om aan anderen dan de contactpersoon informatie te verstrekken. Die persoon kan informatie over u doorgeven aan
overige familieleden en bekenden. Tijdens bezoekuren kan de contactpersoon informatie krijgen bij de verpleegkundige,
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daarnaast kan de afdelingsunit waar u verblijft gebeld worden.
Meer informatie
Heeft u vragen over de directie patiëntenzorg en/of organisatorische kwesties, dan kunt zich het beste wenden tot de
verpleegkundigen op de unit waar u verblijft.
Eventueel kunt u via hen terecht bij de zorgcoördinator of het afdelingshoofd. Algemene informatie over het ziekenhuis
vindt u in de informatiemap die zich bij uw bed bevindt.
Vrijwilligers
Meestal ’s ochtends, soms ’s middags, zijn er vrijwilligers op de afdeling.
Zij verzorgen de bloemen, kunnen een boodschap doen en gezelschap/afleiding bieden middels een praatje.
Wij verzoeken u de volgende regels in acht te nemen
• Na de lunch, van 13.00 tot 14.00 uur, is er voor diegenen die hier gebruik van willen maken een rustuur. Wij
verzoeken u om hier rekening mee te houden.
• Roken is in het ziekenhuis niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om met het bed op de balustrade plaats te nemen; dit neemt te veel ruimte in beslag.
• Het is niet toegestaan om op de balustrade koffie, thee of anderszins te nuttigen. Hier wordt derhalve niets
geserveerd.
• Ook is het niet toegestaan om in de afdelingskeuken zelf dranken te pakken. Vraagt u dit a.u.b. aan de
voedingsassistente of de verpleegkundige.
• Het is in het ziekenhuis niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen.
• Op de balustrade bevinden zich twee zitbanken. Wilt u er, met het oog op klimmende kinderen, zorg voor dragen dat
hier geen stoelen worden geplaatst.
• Wilt u er aan denken om op uw kamer niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Dit om overlast te
voorkomen voor uw medepatiënten.
• Het is van belang dat de verpleging ervan op de hoogte is als u de afdeling verlaat, bijvoorbeeld als u naar de
centrale hal gaat. U kunt uw 06-nummer achterlaten op uw nachtkastje, zodat u bereikbaar bent voor een oproep
voor onderzoek e.d.
• Om de rust op uw afdeling te bevorderen, verzoeken wij u uiterlijk om 23.00 uur terug te zijn op uw kamer. Uw
medepatiënten kunnen dan op tijd gaan slapen. Indien andere patiënten dan nog last hebben van uw tv, vragen wij u
om hiermee rekening te houden.
• Tijdens de opname krijgt u uw medicatie in principe van het ziekenhuis. Als u uw medicijnen van thuis wilt innemen,
wilt u dit dan overleggen met de arts of de verpleegkundige.
Tenslotte
Wij wensen u namens iedereen een goed verblijf. Heeft u klachten, bent u tevreden of ontevreden, vertel het ons. Wij
vragen u vriendelijk het “maak-ons-beter” kaartje in te vullen na ontslag. Van uw ervaringen blijven wij graag op de
hoogte.
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