Triagekamer in het

Centrum voor Geboortezorg
Verloskunde

Algemeen

Triage is het beoordelen van de hulpvraag van patiënten; waarbij o.a. wordt bepaald
met hoeveel spoed de patiënt gezien/behandeld moet worden, de wijze waarop de
hulpvraag het beste beantwoord kan worden en door wie de patiënt gezien moet
worden.
De triagekamer is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend en is een onderdeel
van het Centrum voor Geboortezorg, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn. In de
triagekamer worden de zwangere vrouwen en kraamvrouwen met klachten en/of
zorgen geobserveerd/behandeld.
In principe wordt op afspraak en urgentie gewerkt. Echter, naast werken op
de triagekamer, zijn de klinisch verloskundigen en gespecialiseerde O&G
verpleegkundigen ook verantwoordelijk voor de bevallingen en de kraamafdeling.
Hierdoor ontstaat soms een langere wachttijd. De klinisch verloskundigen en O&G
verpleegkundigen doen hun best je zo snel mogelijk te helpen.

Aanmelden

Zwangeren onder controle van de gynaecoloog:
Wanneer je klachten en/of zorgen hebt tijdens de zwangerschap en je bent onder
controle van de gynaecoloog dan dien je contact op te nemen met één van de
volgende telefoonnummers:
Zwangeren, uit regio Hoorn, kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, contact
opnemen met de dienstdoende gespecialiseerde verpleegkundige:
0229-208 592.
Zwangeren, uit regio Purmerend, nemen contact op met:
Tijdens kantoortijden 0299-457138 (polikliniek verloskunde/gynaecologie, locatie
Purmerend).
Buiten kantoortijden 0229-208592 (Centrum voor Geboortezorg, locatie Hoorn).
Algemeen telefoonnummer Dijklanderziekenhuis locatie Hoorn 0229-257 257.
Algemeen telefoonnummer Dijklanderziekenhuis locatie Purmerend 0299-457 457.
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Zwangeren onder controle van de eerstelijns verloskundigen:
Wanneer je niet onder controle bent van de gynaecoloog, bel dan met je eigen
verloskundige voor overleg. Zij kan contact opnemen met de dienstdoende
gynaecoloog of klinisch verloskundige voor overleg.

Aankomst

Aan de kant van de hoofdingang van het Dijklander Ziekenhuis (locatie Hoorn)
bevindt zich een ruime parkeergarage. Hierop is betaald parkeren van toepassing.
Als je de parkeergarage inrijdt, neem je een kaartje uit de automaat bij de
slagboom. Neem dit kaartje mee naar binnen. Bij vertrek kun je betalen bij een van
de twee automaten in de hal. Dat kan met contant geld of met de betaalpas. In de
parkeergarage staat bij de liften ook een automaat. Daar kan alleen de betaalpas
gebruikt worden. Na betaling heb je een kwartier de tijd om de garage te verlaten.
Het is mogelijk om tot vlak bij de hoofdingang te rijden, zodat je partner daar
kan in- of uitstappen.
De hoofdingang aan de voorkant van het ziekenhuis is maandag tot en met zondag
geopend van 07:00 uur tot 21:00 uur. Buiten deze tijden kun je je melden op de
Spoedpost (deze bevindt zich naast de hoofdingang). Als je binnen bent neem je de
lift naar de 2de verdieping waar het Centrum voor Geboortezorg bevindt
(afdeling E).
Vanaf de hoofdingang kun je de bordjes ‘Centrum voor Geboortezorg’ volgen.
In het Centrum van Geboortezorg wordt je ontvangen door de klinisch
verloskundige of O&G verpleegkundige van de afdeling. Deze wijst je de
wachtruimte of begeleidt je naar de triagekamer.
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Behandeling

In de triagekamer stelt de klinische verloskundige en/of de O&G verpleegkundige
een aantal vragen en vaak wordt een CTG gemaakt (vanaf 24 weken). Aan de hand
van de klachten wordt bekeken of verder aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
Dit kan bestaan uit bloed- en urineonderzoek, inwendig onderzoek of een echo.
Het duurt ongeveer een uur voordat de uitslag van het bloed- en urineonderzoek
binnen is.
Wanneer alle gegevens bekend zijn, overlegt de klinisch verloskundige het verder
te voeren beleid met de dienstdoende gynaecoloog. Het streven is dat we binnen
1.5 uur een beleid kunnen bepalen waarbij voor de patient duidelijk is wat zij mag
verwachten.

Meest voorkomende onderzoeken

Bloedonderzoek
Urineonderzoek
Kweken
Bloeddruk, pols, temperatuur een saturatie (zuurstofgehalte)
CTG (hartfilmpje van de baby)
Echo
Vaginaal toucher (inwendig vaginaal onderzoek)

Opname

Wanneer de klachten een risico voor jou of de baby vormen of wanneer je
een behandeling nodig hebt die alleen in het ziekenhuis kan plaatsvinden, kan
de dienstdoende gynaecoloog bepalen dat je wordt opgenomen. De O&G
verpleegkundige voert een anamnesegesprek met je en je wordt overgebracht
naar een suite in het Centrum van Geboortezorg. Hoelang de opname duurt is
afhankelijk van je klachten. De gynaecoloog en/ of klinisch verloskundige loopt
visite op de afdeling en zonodig wordt het beleid aangepast.
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Naar huis

Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat er geen risico’s zijn voor jou en de baby,
mag je weer naar huis. Vaak krijg je wel adviezen mee wanneer je contact op moet
nemen met de klinisch verloskundige of je eigen verloskundige. Wanneer je door
je eigen verloskundige bent doorgestuurd, zal zij op de hoogte worden gesteld van
de onderzoeken die zijn gedaan en de afspraken die zijn gemaakt. In veel gevallen
krijg je een vervolgafspraak voor de polikliniek mee.

Tot slot

Indien je na het lezen van deze algemene informatie nog vragen heeft, stel
deze dan gerust aan de gynaecoloog, de klinisch verloskundige of de O&G
verpleegkundige van de afdeling.
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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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