Afdeling A5
Orthopedie

Kliniek A5 orthopedie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Afdeling 5A
De afdeling

De afdeling bevindt zich op de vijfde etage van het Dijklander ziekenhuis
(Team 3). De afdeling heeft 29 bedden, verdeeld over 1 persoons-, 2 persoons-,
en 4 persoonskamers. Er worden patiënten voor de specialismen Orthopedie,
Oogheelkunde en Geriatrie opgenomen. Unithoofd van de afdeling Orthopedie is
mevrouw J.Buisman.

Orthopedisch chirurgen

De orthopedisch chirurgen verbonden aan de afdeling Orthopedie zijn mevrouw
G. Huitema, en de heren J. Amaya, E.C. Kraaneveld, W.C. Neve, J. Steens en A.J.
Wijgman.
De orthopedisch chirurgen worden bijgestaan door een arts-assistent. De artsassistent lopen van maandag tot en met vrijdag dagelijks visite samen met de
zaalverpleegkundige. Op maandag en vrijdag loopt de orthopeed die in het
weekend dienst heeft of heeft gehad met de arts-assistent mee.

Bezoektijden

De bezoekmogelijkheden op uw kamer zijn als volgt:
Dagelijks:
15:30 tot 17:00 uur
19:00 tot 20:30 uur
In het weekend extra bezoektijd van 11:00 tot 12:00 uur
Dit houdt niet in dat u al die tijd op bezoek moet blijven, toch is de mogelijkheid
daar om binnen deze periode een half uur tot drie kwartier de patiënt te bezoeken.
Per patiënt zijn slechts twee bezoekers toegestaan op de zaal of de kamer. In de
conversatieruimte is het mogelijk meer bezoek te ontvangen. In overleg met de
verpleging kan er eventueel van de bezoektijden worden afgeweken. Wij maken u
er op attent dat indien nodig de zorg voor en het onderzoek van patiënten altijd
doorgaat, ook tijdens de bezoektijden.
Ook kan het voorkomen dat wij u vragen bij ernstig zieke patiënten de bezoektijden
te beperken om de patiënt ook voldoende rust en hersteltijd te gunnen.
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In verband met de hygiëne worden bezoekers verzocht om niet op de bedden te
gaan zitten of er jassen e.d. op te leggen. Om deze reden mag het bezoek ook
geen gebruik maken van het toilet op de patiëntenkamer. Er is een bezoekerstoilet
op de 5e etage meteen naast de balie. Tijdens een operatie is het niet toegestaan
sierraden te dragen. We verzoeken u deze en andere waardevolle spullen thuis te
laten of mee te geven aan het bezoek.
Naast verpleegkundigen werken er servicemedewerkers op de afdeling. Samen
willen we u verblijf op deze afdeling zo aangenaam mogelijk maken.
Van welke service kunt u gebruik maken?
• Snelle bereikbaarheid van servicemedewerkers, voor vragen kunt u ze bereiken
van 07:30 tot 20:00, via uw oproepsysteem bij het bed
• hulp bij het eten
• hulp bij het samenstellen van het menu
• nuttigen van de maaltijd aan een gedekte tafel bij het bed of in het dagverblijf
• schoon en opgeruimd houden van uw kamer
• begeleiding en hulp op de dag van ontslag uit het ziekenhuis
• eenvoudige verzorgingstaken
• ruime menukeuze
• pedicure (tegen betaling)
• kapper (tegen betaling)

Telefonische bereikbaarheid

Het algemene telefoonnummer van het Dijklander ziekenhuis is:
0229 - 257257.
De afdeling heeft telefoonnummer: 0229 – 257 811
Bij opname krijgt u een bezoekkaartje met daarop het telefoonnummer van de
verpleegkundige.
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Postadres: Dijklander Ziekenhuis
			Afdeling 5A03
			Kamernummer …
			Postbus 600
			1620 AR HOORN

De dagindeling van afdeling 5A
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

U wordt om ± 7.30 uur gewekt door de verpleegkundige die verantwoordelijk is
voor de zorg die overdag aan u wordt gegeven.
Het ontbijt zal tussen 07:30 en 08:30 uur door de servicemedewerker worden
geserveerd. Omstreeks deze tijd zult u van de zaalverpleegkundige ook de
medicijnen krijgen die zijn voorgeschreven en zal zij de temperatuur, polsslag
en de bloeddruk opnemen.
Na het ontbijt zal de zaalverpleegkundige met u overleggen in welke mate u
ondersteuning nodig heeft bij de verzorging.
In de loop van de ochtend zal de fysiotherapeut bij de orthopedische patiënten
langs komen, wanneer deze voor u is ingeschakeld, voor revalidatie na operatie.
Om 12.00 uur wordt de lunch geserveerd en zult u ook de voorgeschreven
medicijnen krijgen. Hierna is het tot ± 14.00 uur rustuur.
De fysiotherapeuten bezoeken in de meeste gevallen de patienten in de middag
nogmaals.
Om 15.00 uur is de avondverpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg
die ‘s avonds aan u wordt gegeven. Tevens zult u om 18.00 uur en 22.00 uur
medicijnen krijgen wanneer deze zijn voorgeschreven.
Het warm eten zal tussen 17:00 en 18:00 uur worden geserveerd en zal weer
worden opgehaald tussen 18.00 - 18.45 uur.
Rond 21:30 uur krijgt u eventuele ondersteuning voor de nacht.
Vanaf 23.00 uur neemt de nachtverpleegkundige de zorg over van de
avondverpleegkundige.

Het zal u duidelijk zijn dat dit een globaal overzicht van een dag is. De
zaalverpleegkundige zal regelmatig bij u komen wanneer u bijvoorbeeld
geopereerd bent of een onderzoek hebt ondergaan. U kunt bij de ingang van
de patiëntenkamer op de pasfoto zien welke (leerling) verpleegkundige voor u
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verantwoordelijk is. Wanneer u vragen heeft schroom dan niet om deze te stellen.
Ook ideeën of opmerkingen over uw verblijf/verzorging horen wij graag van u.

Ontslag

U krijgt van de zaalverpleegkundige alle benodigde papieren mee. In de meeste
gevallen komt de apothekersassistente nog bij u langs om informatie te geven
over de thuismedicatie. Het tijdstip van ontslag kunt u bespreken met de
zaalverpleegkundige, deze is doorgaans om 10:30.

Rolstoeltaxi:
Indien u nog onvoldoende in staat bent te mobiliseren, kunnen we een
rolstoeltaxi voor u bestellen. De kosten van het taxivervoer dient u zelf aan de
taxichauffeur te betalen. Afhankelijk van uw verzekering kunt u dit declareren bij uw
ziektekostenverzekeraar.
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De orthopeden werkzaam in het Dijklander ziekenhuis

dr. G. Huitema        dr. W. Neve       dr. E. Kraaneveld

dr. A. Wijgman  dr. J. Amaya       dr. P. Damen
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dr. A. Stadhouder dr. R. Hillen           dr. D. van Kampen
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dr. M. Bouwman   dr. J. Steens

8

Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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