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Locatie Hoorn/Enkhuizen

Afdelingsinformatie 4E01 Oncologie-Interne geneeskunde
Hartelijk welkom,
U bent opgenomen op afdeling 4E01. Graag willen wij u door middel van deze
informatiebrochure vertrouwd maken met de gang van zaken op onze afdeling.
Missie oncologieafdeling 1 december 2015.
Iedere oncologiepatiënt wordt op de afdeling centraal gesteld in elke situatie en
met oprechte interesse benaderd.
Hierbij wordt alles wat in onze mogelijkheden ligt en daarbij veilige zorg door
de verpleegkundigen geboden. Hierbij wordt er naar gestreefd om continue te
verbeteren.

De afdeling

De afdeling interne geneeskunde/ oncologie bevindt zich op de vierde etage van
de nieuwbouw van het Dijklander Ziekenhuis. De afdeling telt 16 bedden, verdeeld
over 1 en 4 persoonskamers. Het verpleegteam bestaat uit een unithoofd Hans Bot,
senior Anne Welkamp, leerlingverpleegkundigen en oncologie verpleegkundigen,
servicemedewerker en afdelingsassistenten.
Dagelijks zijn er servicemedewerkers aanwezig op de afdeling van 07.30 tot 15.00
uur en van 16.00 tot 20.00.
De servicemedewerker regelt de maaltijdenvoorziening en de drankverstrekking.
Daarnaast geven ze ondersteuning aan de verpleegkundigen.
Heeft u wat nodig uit de keuken dan hoeft u alleen het koffiekopje op de bel in te
drukken en dan krijgt de servicemedewerker een signaal.
Op de afdeling wordt gemengd verplegen toegepast. Dit betekent dat mannen en
vrouwen op 1 kamer worden verpleegd. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit
tijdens de opname kenbaar maken. Er wordt getracht zoveel mogelijk rekening te
houden met uw individuele wensen. Helaas lukt het niet in alle gevallen hieraan
tegemoet te komen.
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Kamer 39 is ingedeeld als leerzaal van 4E01, dat houdt in dat deze zaal gerund
wordt door studentverpleegkundigen. Zij worden gecoacht en ondersteund
door een gediplomeerd en ervaren verpleegkundige. Deze verpleegkundige is
eindverantwoordelijk voor de zorg die geleverd wordt. Hij of zij heeft daarnaast
geen andere patiënten onder zijn of haar hoede. Zodat de aandacht volledig voor u
en de studenten is.

Artsenteam

Het team van behandelende specialisten bestaat uit:
Dr.S. v.d. Heiligenberg (internist/oncoloog)
Dr.W.G. Meijer		
(internist/oncoloog)
Dr. T.M. van Maanen
(internist/hematoloog)
Dr. E.A. van Breugel
(internist/hematoloog)
Dr. L. Noom		
(internist/oncoloog)
Zaalarts:………………………………………..
Op de afdeling zijn overdag twee zaalartsen aanwezig.
De vakgroep interne geneeskunde heeft de status van een perifeer
opleidingsziekenhuis van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Om
die reden zult u tijdens uw verblijf arts-assistenten (zaalarts) en co-assistenten
ontmoeten.
De zaalartsen komen door de week elke dag bij u langs. De zaalarts bespreekt met
u en de verpleegkundige de voortgang van de behandeling.
Dagelijks heeft de zaalarts overleg met een van de internisten/oncologen die hen
begeleiden.
Tevens vindt er eenmaal per week een medisch multidisciplinair overleg plaats.
Daarbij zijn aanwezig: de internisten/oncologen, de zaalartsen, de
verpleegkundigen, de diëtiste en de fysiotherapeut.

Medische informatie
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Medische informatie wordt verstrekt door de zaalarts. De zaalarts is de hele
werkweek aanwezig. De zaalarts houdt contact met u en uw contactpersoon.
Als u en/of uw familie een persoonlijk gesprek met de zaalarts wenst, kunt u dat
kenbaar maken bij de verpleegkundige. In overleg met de zaalarts kunt u een
afspraak maken voor een gesprek met de behandelend specialist.

Opname en verblijf

Bij opname zullen wij zo spoedig mogelijk een opnamegesprek afnemen waaruit
verpleegkundige doelstellingen en afspraken worden gemaakt.
Tevens vragen wij u naar een contactpersoon.
De contactpersoon kan, namens u, optreden als informant tussen verpleging en de
familie en het bezoek coördineren tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.
Tevens kan de contactpersoon worden gebeld door de
verpleging bij onvoorziene situaties.

Bezoek:

De bezoektijden zijn van maandag t/m zondag van:
11.00-12.00
15.30-17.00
19.00-20.30
Wij wijzen u erop dat voor de patiëntenkamers en in het belang voor de patiënt zelf,
het bezoek beperkt moet worden tot twee personen tegelijk. De drukte van meer
bezoek is hinderlijk voor de andere patiënten op de kamer. In het dagverblijf is het
mogelijk meer bezoek te ontvangen.
Het dagverblijf vindt u aan het einde van de gang aan de linkerkant.
Wij maken u er wel op attent dat de zorg voor en het onderzoek van patiënten altijd
doorgaan, 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.
In verband met de hygiëne wordt het bezoek verzocht om niet op de bedden te
gaan zitten of er jassen e.d. op te leggen.
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Toilet

Tevens mag het bezoek geen gebruik maken van het toilet op de patiëntenkamer.
Er is een bezoekerstoilet op de afdeling, aan het begin van de gang bij de E
liften,vlak bij de balie

Verpleegkundige informatie

Bij de kamers hangt een foto van de verpleegkundige die op dat moment
verantwoordelijk is voor de patiënt op die kamer
Aan die verpleegkundige kunt u uw vragen stellen of informatie vragen.
Het verpleegkundige dossier wordt in het elektronische dossier gedocumenteerd.
Uiteraard hebt u inzagerecht in uw dossier.

Koelkast

Op de kamer staat een koelkast, waar u gebruik van kunt maken. Graag de artikelen
voorzien van een naam en datum.
Gastheren /dames,
Op de afdeling lopen zij vrijwillig rond met het doel ondersteuning te geven aan
het verplegend personeel en de patiënt ondersteuning te bieden en persoonlijke
aandacht te geven indien hier behoefte aan is.
Ook vragen wij, of het bezoek hun vragen kan bundelen
zodat er wat minder belasting op de arts assistenten en verpleegkundigen neer
komt.

I pad

Op de afdeling kan er gebruik gemaakt worden van een Ipad op elke kamer hangt
er een per bed te gebruiken.
Gaarne de bijgeleverde koptelefoon gebruiken ter voorkoming van overlast voor
mede patiënten.

Rooming in

Op de afdeling is er mogelijkheid om bij de patient te blijven slapen, dit is helaas
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niet op alle kamers mogelijk .
Dit geld met name voor patiënten waar het wat minder goed mee gaat of
ondersteuning nodig hebben.
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Positieve /negatieve mededelingen
Graag horen we dit terug ,dit kan ook via het Patiëntenservicepunt deze vind u in de
centrale hal en zou dan ook digitaal kunnen.
Schroom ook niet om dit bespreekbaar te maken met verpleegkundige en/of
unithoofd.
Wij nemen uw klachten en suggesties zeer serieus en nemen deze mee in ons
overleg om zo onze kwaliteitszorg te verbeteren.

Telefonische bereikbaarheid.

Het algemene nummer van het ziekenhuis is:
0229-257257
Afdeling 4E01 heeft telefoonnummer: 0229-257460

Postadres:

Dijklander Ziekenhuis
Afdeling E401
Kamernummer:………………….
Postbus 600
1620 AR Hoorn
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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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