Patiënteninformatie

Informatie over
afdeling C2 unit
longziekten
Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje opname dat u op de polikliniek bij de inschrijving voor
opname heeft gekregen of aan u is uitgereikt tijdens uw opname. Indien dit niet het geval is kunt u dit boekje altijd krijgen
van de verpleegkundige.
Onderstaande informatie is een aanvulling op dit boekje.
De longartsen zijn:
De heer B. Alberts
Mevrouw K. Maassen van den Brink
Mevrouw D.M. van Diepen
De heer G. Rootmensen
Mevrouw F. Yurd
Voor de dagelijkse gang van zaken is er van maandag tot en met vrijdag een afdelingsarts aanwezig. Dagelijks wordt er
visite gelopen door de afdelingsarts.
Per week is een van de longartsen eindverantwoordelijk. Deze superviseert de afdelingsarts en loopt op maandag en
vrijdag met hem of haar de afdelingsvisite. Heeft u al een longarts als behandelaar op de polikliniek dan wordt uw
behandeling tijdens de opname zoveel mogelijk in overleg met deze behandelaar bepaald. Het kan dus zijn dat u uw
eigen longarts tijdens de opname niet ziet.
Hieronder volgen de tijden van de dagelijks terugkerende activiteiten.
Wij vragen u vriendelijk er op te letten dat u, indien dit voor u van toepassing is, deze tijden aanwezig bent op uw kamer.
7.00 - 08.00 uur		
Ontbijt en medicijnen worden verstrekt
Prikronde van het laboratorium
10.00 - 10.30 uur		
Medicijnen worden verstrekt
Koffie/thee
11.30 - 12.00 uur		
Medicijnen worden verstrekt
12.00 - 12.30 uur		
Lunch
13.00 - 14.00 uur		
Rustuur
14.00 - 14.30 uur		
Medicijnen worden verstrekt
Koffie/thee
17.00 - 18.00 uur		
Medicijnen worden verstrekt
Diner
19.00 - 20.00 uur		
Koffie/thee
22.00 - 22.30 uur		
Medicijnen worden verstrekt
Het kan voorkomen dat de visite of onderzoeken in het rustuur (13.00 - 14.00 uur) plaatsvinden.
Inlichtingen
Wij stellen het op prijs als u met uw familie/kennissen afspreekt dat één persoon de contacten met het ziekenhuis
onderhoudt. Informatie wordt in verband met de privacy alleen aan de contactpersoon doorgegeven.
Uw contactpersoon kan dagelijks de unit bellen voor informatie, bij voorkeur tussen 7.00 en 7.45 uur (informatie over de
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nacht) of tussen 13.00 en 14.00 uur (i.v.m. artsenvisite).
Ook kan de contactpersoon tijdens bezoekuren informatie krijgen bij de verpleegkundige. Met uw toestemming kan de
contactpersoon een gesprek aanvragen met de behandelend longarts. U kunt dit bij de verpleegkundigen aangeven
waarna het besproken wordt met de arts en de arts een datum en tijd doorgeeft aan de verpleegkundige. Het gesprek
vindt in uw bijzijn plaats, tenzij u dit zelf niet wilt.
Ook kan de behandelend longarts u vragen om een gesprek samen met uw familie als er belangrijke medische
ontwikkelingen zijn.
Het centrale doorkiesnummer van C2, unit longziekten is (0299) 457 430.
Meer informatie
Heeft u vragen over de directe patiëntenzorg of de organisatorische werkzaamheden dan kunt u zich het beste wenden
tot de verpleegkundige die op dat moment verantwoordelijk is voor de kamer waar u verblijft. Blijven er nog vragen over
dan kunt u altijd bij het afdelingshoofd terecht. Via de verpleegkundige kunt u haar te spreken krijgen.
Wij vragen uw aandacht voor het volgende
• Het is verboden te roken in het belang van uw behandeling, tenzij uw longarts u hiervoor uitdrukkelijk toestemming
heeft gegeven.
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Indien u gebruik wilt maken van de telefoon of de televisie bij uw bed, kunt u aan de verpleegkundige om hulp
vragen. Achter uw bed en op de balie bij de verpleging vindt u een folder die een handleiding weergeeft over
het aanmelden van tv. Deze folder is van Patientline en heet “Telefoon en televisie tijdens uw verblijf in het
Waterlandziekenhuis”. De koptelefoon wordt ook gegeven door de verpleging en moet worden aangesloten in de
lichtbalk. Op deze manier kan ook worden geluisterd naar de radio.
Tijdens de periode dat u bent opgenomen krijgt u alle medicatie verstrekt van het ziekenhuis. Neemt u voor de
zekerheid wel uw eigen medicatie mee. Het kan zijn dat uw medicatie niet op voorraad/in het ziekenhuis aanwezig is.
Koffie, thee en dergelijke mogen niet op de balustrade worden genuttigd. Hier zal ook niets worden geserveerd.
Het is in het ziekenhuis niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen.
Het is niet toegestaan om zelf in de afdelingskeuken, koffie/thee e.d. te pakken. Vraag dit aan de voedingsassistente
of de verpleegkundige.
Op de balustrade bevinden zich twee zitbanken. Wilt u er samen met uw bezoek zorg voor dragen dat er geen
stoelen van de kamer worden gehaald en op de balustrade worden geplaatst. Dit i.v.m. het gevaar van klimmende
kinderen.
Wilt u er aan denken niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen op uw kamer. Dit om overlast te voorkomen
voor uw medepatiënten.
Het is erg belangrijk dat de verpleging ervan op de hoogte is als u de afdeling verlaat, bijvoorbeeld wanneer u naar
het winkeltje in de centrale hal gaat.
Om de rust op de afdeling te bevorderen, verzoeken wij u zo mogelijk geen gebruik te maken van de telefoon in
het rustuur tussen 13.00 en 14.00 uur en uiterlijk 23.00 uur terug te zijn op uw kamer. Indien medepatiënten op dit
tijdstip overlast ondervinden van uw televisie op de kamer, verzoeken wij u hiermee rekening te houden.

Tenslotte
Namens alle medewerkers van de unit longziekten wensen wij u een goed verblijf.
Heeft u opmerkingen, bent u tevreden of ontevreden, vertel het ons. Wij blijven graag op de hoogte van uw ervaringen.
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