Afdelings informatie
Longafdeling 4E.02
Longgeneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Afdelingsinformatie longafdeling 4E.02
Welkom op de afdeling Longgeneeskunde
U bent opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde 4E.02. Om u en uw naasten
zo goed mogelijk voor te lichten over uw verblijf in het ziekenhuis, hebben wij deze
informatiefolder voor u samengesteld.
Met behulp van deze informatiefolder, willen wij u vertrouwd maken met de gang
van zaken op de longafdeling. Er komen allerlei verschillende punten aan de orde,
allen hebben specifieke betrekkingen op de longafdeling.
Voor algemene informatie die van belang is tijdens uw verblijf in het Dijklander
Ziekenhuis kunt u het boekje “Gastvrij” lezen.
Heeft u na het lezen nog vragen, aarzel dan niet om deze aan een verpleegkundige
of servicemedewerker van deze afdeling te stellen.
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Wie werken er op de afdeling Longgeneeskunde:
Longartsen:
Dhr.Dr.P.M.J.M de Vries.
Mw.Drs. D.M.I de Fraiture.
Mw.Drs. M.A Tiemessen.
Dhr.Dr. R.J. Roeleveld
Mw. M. van Laren

Arts assistenten:

De longafdeling valt onder een opleidingsafdeling voor artsen. Hierdoor hebben wij
plaats voor twee arts assistenten die om de zes maanden wisselen van afdeling.

Unithoofd:
•

Margreet Kamp

Secretaresses:

Op de longafdeling werken twee secretaresses.

Servicemedewerkers:

Op de longafdeling werken 6 servicemedewerkers die u voorzien van eten en
drinken en de verpleegkundigen ondersteunen.

Team coördinatoren:

Op de longafdeling werken 2  team coördinatoren.

Verpleegkundigteam:
•
•
•
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Verpleegkundigen.
Oncologie verpleegkundigen.
Stagiaires.

Andere disciplines:
Astma/COPD verpleegkundigen

Jeanette Dekker 0229- 208015
Gina Luimes 0229-208015
Zij geeft o.a. begeleiding bij het stoppen met roken, uitleg over uw ziektebeeld en
instructie bij het inhaleren.

Medisch Maatschappelijk Medewerker

Biedt o.a. psychosociale ondersteuning bij het verwerkingsproces en acceptatie van
het ziektebeeld.

Fysiotherapie

Op de afdeling werken meerdere fysiotherapeuten die begeleiding geven bij o.a.
mobilisatie, ademhalingsoefeningen en hoesttechnieken.

Nazorgmedewerker

In het ziekenhuis werken een aantal medewerkers die een ondersteunende functie
hebben met betrekking tot het regelen van o.a. thuiszorg.

Diëtist

Het ziekenhuis heeft een aantal diëtisten in dienst die een ondersteunende functie
hebben ten aan zien van voeding.
Op medische gronden kan het zijn dat de longarts een arts van een andere
specialisme in consult vraagt. Bijvoorbeeld een cardioloog, internist, anesthesist,
chirurg etc.
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Afdelingsinformatie, artsenbezoek en contactinformatie
Contact:

De longafdeling is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer:
0229-257344

Continuïteit van zorg:

Op de longafdeling werken we met kamer toewijzing. Dit houdt in dat u zoveel
mogelijk met dezelfde verpleegkundige te maken heeft. Van deze verpleegkundige
hangt een foto bij de deur. Mocht u vragen hebben dan kunt u bij de betreffende
verpleegkundige terecht.

Wanneer komt de longarts bij u langs:

Op maandag en woensdag lopen vanaf 09:15 uur de longartsen en de artsassistenten visite. Dinsdag, donderdag en vrijdag loopt de arts-assistent vanaf 09:15
uur visite. Het is de bedoeling dat u op uw kamer blijft totdat de artsen bij u langs
zijn geweest.
Het Dijklander Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat de specialist
meer op de achtergrond blijft en een begeleidende rol zal vervullen tijdens uw
verblijf op de afdeling. U heeft dus voornamelijk contact met de arts-assistent.

Gesprek met de arts:

Als u een persoonlijk gesprek met de arts wenst, kunt u dit kenbaar maken bij de
zaalverpleegkundige. Het is ook mogelijk om een gesprek met de arts te hebben in
het bijzijn van uw contactpersonen / familie.

Contactpersonen van de patiënt:

Bij de opname wordt er aan u gevraagd welke twee contactpersonen wij mogen
noteren. Informatie over u wordt alleen met de opgegeven contactpersonen
besproken. Mochten er zich onverhoopt problemen voor doen, dan worden de
contactpersonen gebeld.
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De dagindeling:
•

Tegen 07.45 uur wordt u wakker gemaakt. U krijgt dan uw medicatie (evt.
een medicatie doosje met de medicijnen voor de hele dag). Tevens worden
er controles bij u gedaan zoals temperatuur, hartslag en indien nodig de
bloeddruk. De servicemedewerkers komen met het ontbijt.

•

De verpleegkundige zal met u overleggen wanneer u wilt gaan wassen /
douchen en in welke mate u hierbij hulp nodig heeft. De gehele dag kunnen er
onderzoeken worden uitgevoerd.

•

Vanaf 09:15 uur komen de artsen bij u aan bed. Het is de bedoeling dat u dan op
de kamer aanwezig bent.

•

Rond 10.00 uur komen de servicemedewerkers langs met koffie en thee.

•

Van 11:00 uur tot 12:00 uur is het bezoekuur.

•

Om 12:00 uur worden medicijnen uitgedeeld. Ook komen de
servicemedewerkers langs met de lunch.

•

Van 13:00 uur tot 14:30 uur is het rustuur.

•

Om 14:30 uur komt de verpleegkundige indien nodig nogmaals de controles bij
u doen en evt. medicatie uitdelen.

•

om 15.30 draagt de dagdienst de zorg over aan de avonddienst.

•

Van 15:30 tot 17:00 uur is het bezoektijd.

•

Om 17:30 uur komt de servicemedewerker langs met de warme maaltijd. Zou u
zo vriendelijk willen zijn om van te voren uw keuze te maken? Menukaart is te
vinden op de I-pad. Alvast vriendelijk bedankt namens de servicemedewerkers.
De verpleegkundige zal dan ook indien nodig medicatie aan u uitdelen.
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•

Om 19:00 uur tot 20:30 uur is het bezoektijd.

•

Na het bezoekuur komt de verpleegkundige bij u langs om te overleggen welke
hulp u nodig heeft bij de verzorging voor de nacht en deelt voor de laatste maal
de medicatie uit.

•

Om 23:00 uur draagt de verpleegkundige van de avonddienst de zorg over aan
de nachtdienst. Gedurende de nacht loopt de verpleegkundige regelmatig een
ronde over de zaal.

Het zal u duidelijk zijn dat dit een globale indeling is van de dag. De
zaalverpleegkundige zal regelmatig bij u langskomen om de specifieke zorg af te
stemmen. Wanneer u vragen heeft schroom dan niet om deze te stellen.

Ontslag:

Op de dag dat u met ontslag gaat, kunt u tussen 10:00 uur en 11:00 uur naar huis. U
krijgt van de verpleegkundige uw ontslagpapieren met de benodigde uitleg.
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Bezoektijden en informatie voor bezoek
Bezoektijden:

11:00 uur – 12:00 uur
15:30 uur – 17:00 uur
19:00 uur – 20:30 uur

Informatie voor de bezoekers:

Per patiënt zijn er maar twee bezoekers toegestaan op de zaal of op de kamer.
In het dagverblijf of de centrale hal is het mogelijk om meer bezoek te ontvangen.
Ook kan hier buiten het bezoekuur bezoek worden ontvangen. Rolstoel en/of
zuurstof kan eventueel geregeld worden door de verpleegkundige. Vraag hier om!
In verband met de hygiëne worden bezoekers verzocht niet op de bedden te
gaan zitten of hier hun jassen op te leggen. Om dezelfde reden mag het bezoek
ook geen gebruik maken van het toilet op de kamer van de patiënten. De
bezoekerstoilet is tegenover onze secretaressebalie, dichtbij de liften.
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Algemeen informatie Dijklander Ziekenhuis Hoorn
Vazen:

In het dagverblijf kunt u of familie de bloemen verzorgen. De vazen kunt u vinden in
het aanrechtkastje.
Denkt u hierbij wel aan de medepatiënten die overgevoelig kunnen zijn voor
bloemen.

Het dagverblijf:

Deze ruimte kunt u vinden aan het einde van de gang. De ruimte is voorzien van
een tv, krant, koffie en thee automaat e.d.
Het dagverblijf is altijd open, zorg er alleen wel voor dat de verpleegkundige weet
waar u bent.

Beleid ten aanzien van het roken:

In het Dijklander Ziekenhuis is het verboden om te roken, alleen buiten het
ziekenhuis is roken toegestaan. Aangezien het bewezen is dat roken de gezondheid
schaadt en u nu opgenomen bent op de longafdeling i.v.m. met longproblemen,
wijzen wij u erop dat roken gedurende de behandeling ongewenst is.
Roken met zuurstof is gevaarlijk en dus verboden!!!

Gemengd verplegen:

Op de longafdeling verplegen wij gemengd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt
u dit kenbaar maken bij de verpleegkundige.

Patiënten telefoon, televisie en internet.

Het Dijklander Ziekenhuis biedt de patiënten de mogelijkheid om tv te kijken bij
bed. U heeft een I-PAD, de servicemedewerker kan u uitleg geven over het gebruik.
Voor het geluid kunt u een koptelefoon gebruiken, die u krijgt uitgereikt. Het is
toegestaan om met een mobiele telefoon te bellen op de longafdeling. Denk tijdens
het bellen om uw medepatiënten.

Activiteitenbegeleiding:

De activiteitenbegeleiding komt hier elke dinsdag en donderdagochtend op de
afdeling. Heeft u hier vragen over informeer dan bij de verpleegkundige.
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Diefstal preventie:

Het ziekenhuis is in principe voor iedereen toegankelijk. Dit betekent dat iedereen,
goed of slecht, het ziekenhuis kan betreden. Het ziekenhuis geeft de volgende
adviezen:
• Neem geen waardevolle spullen mee.
• Bewaar spullen zorgvuldig.
• Als u iets niet vertrouwd meld dat aan het personeel.
• Diefstal ook altijd melden aan het verplegend personeel, zij vullen een
meldingsformulier in.
Voor meer informatie zie boekje ‘Gastvrij’.

Geestelijke verzorging:

In het ziekenhuis krijgt u soms heel wat te verwerken. We hebben een
Humanistische raadsvrouw, een Pastoor en een Dominee waar u een beroep op
kunt doen. Mocht u informatie hier over willen of een gesprek met één van hen
willen dan kunt u bij de verpleegkundige terecht.

Stilteruimte/ bezinningsruimte De Luwte:

Voor wie zich in alle rust terug wil trekken voor bezinning of gebed beschikken wij
over een stilteruimte die zich bevindt op begane grond. U kunt hier 24 uur per dag
terecht.

Kerkdiensten:

Om de week op de zondagmorgen om 10:00 uur is er in de bezinningsruimte een
kerkdienst. Iedereen is welkom. De servicemedewerker zal de dag van te voren
vragen of u geïnteresseerd bent. Vrijwilligers komen u dan op zondagochtend
met bed of rolstoel ophalen voor de dienst en brengen u ook weer terug naar de
afdeling.
Ook is het mogelijk om de kerkdienst van u eigen kerk op de I- pad te beluisteren.
Het is ook mogelijk om de communie op uw kamer te ontvangen.
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Gastenvervoer:

Het gastenvervoer wordt door vrijwilligers verzorgd. Wanneer u van de
longafdeling naar een andere afdeling moet voor bijvoorbeeld een onderzoek
wordt gastenvervoer ingeschakeld indien u geen infuus of zuurstof heeft.

Apparaten:

Het niet toegestaan om apparaten zoals ventilatoren, spelcomputers e.d. van thuis
hier op de afdeling te gebruiken dit vanwege veiligheidsredenen. U mag wel een
laptop mee nemen.

Winkel:

In de centrale hal van het ziekenhuis bevindt zich een winkel/ restaurant voor
patiënten en bezoekers. De winkel/ restaurant is door de weeks open van 08:00
uur tot 20:30 uur en in het weekend van 10:30 uur tot 20:00 uur. Het horeca
gedeelte sluit een uur eerder dan de winkel.

Eten en drinken:

De servicemedewerker zal u uitleggen hoe u de menukaart op uw I-pad kunt
vinden.
Bewaar geen etenswaren en of dranken op uw nachtkastje. Op de kamer is een
koelkastje aanwezig. Mocht u hier iets in willen zetten noteer dan op het product
uw naam en wanneer u het heeft geopend.

Patiëntenservicepunt:

Het Patiëntenservicepunt is in het ziekenhuis een centraal punt voor patiënten,
hulpverleners en anders geïnteresseerden.
Hier kunt u informatie opvragen zoals bv. een kopie uit uw medisch dossier, uw
röntgen foto’s of MRI op een DVD.
Ook verzorgen zij de eerste klachtenopvang.
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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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