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Welkom op de afdeling Gynaecologie en zwangeren
Welkom op unit 26
Namens alle medewerkers heten we u van harte
welkom op unit 26 op de locatie Langendijk van
Amphia.
We streven nadrukkelijk naar kwaliteit van zorg,
zorg op maat en een persoonlijke benadering van
patiënten. De medewerkers van onze afdeling willen
hier graag een invulling aan geven tijdens uw
verblijf.
Wij beseffen dat een ziekenhuisopname nooit
plezierig is, maar we doen ons uiterste best om uw
verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Hoe is de gang van zaken op de afdeling?
Unit 26 beschikt over 16 verpleegplaatsen, die
bestaan uit vierpersoonskamers,
tweepersoonskamers en éénpersoonskamers.
Op welke kamer u komt te liggen, is afhankelijk van
de wijze waarop u verzekerd bent, de aard van uw
ziekte, medische of persoonlijke omstandigheden.
Wij streven er naar dat u zoveel mogelijk door
dezelfde verpleegkundige geholpen wordt. Op het
naambordje in uw kamer kunt u dagelijks lezen
welke verpleegkundige, leerling-verpleegkundige of
verzorgende desbetreffende dag, avond of nacht
verantwoordelijk is voor uw zorg. U en uw partner/
familie kunnen terecht bij haar of hem met al uw
vragen of opmerkingen.
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Het team medewerkers bestaat uit:
Het afdelingshoofd, zij is verantwoordelijk voor
de organisatie en personeelsbeleid van deze unit.
Verpleegkundigen met de specialistische
opleiding obstetrie en gynaecologie.
Algemeen verpleegkundigen.
Verzorgenden.
Stagiaires en leerling-verpleegkundigen van
verschillende niveaus in opleiding.
Secretaresses.
Voedingsassistenten.
Alle teamleden werken nauw samen met elkaar en
degenen die voor u zorgen zijn hierdoor goed op de
hoogte van uw situatie.

De gynaecologen en arts-assistenten
De maatschap gynaecologen van ons ziekenhuis
bestaat uit 17 gynaecologen.
De gynaecologen nemen werkzaamheden van
elkaar over en lopen afwisselend visite op de
afdeling. Als u en uw partner/familie de behandelend gynaecoloog persoonlijk wilt spreken, kunt u
dit altijd aanvragen bij de verpleegkundige.
Gedurende uw opname wordt u iedere dag bezocht
door een arts-assistent of een gynaecoloog.
Mogelijk vergezeld door een co-assistent. De artsassistent of gynaecoloog zal uw gezondheidstoestand beoordelen en op basis van de bevindingen
het verdere medisch beleid bepalen. Uiteraard kunt
u al uw vragen stellen aan de arts.
Een arts-assistent is een gediplomeerde arts die,
nog meer ervaring wil opdoen, of wacht op een
opleidingsplaats voor specialist, of studeert voor
tropenarts. Deze arts-assistent is dus bevoegd om
beslissingen te nemen. Hij/zij heeft hierover wel
overleg met de gynaecoloog. Een co-assistent is
een arts in opleiding.
Het ontvangst op de afdeling
Op de afgesproken datum en tijdstip van opname
wordt u verwacht op unit 26.
Een (leerling-)verpleegkundige ontvangt u in een
rustige ruimte (unitpost) en wijst u de weg op de
afdeling. Het verloop van desbetreffende dag is
verder afhankelijk van de reden van opname.
Hoe ziet uw dag eruit?
Om u een idee te geven, treft u een globale dagindeling aan op de volgende pagina. U kunt natuurlijk
ten allen tijde beroep doen op de verpleegkundigen.
De aanvangstijden van de diensten van de verpleegkundigen zijn om 7.00 uur, 15.00 uur en 22.45 uur.
Op die tijden dragen verpleegkundigen de zorg aan
elkaar over gedurende een half uur (de zogenaamde
patiëntenoverdracht).
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7.15 uur

u wordt gewekt voor het meten
van uw temperatuur, pols, bloeddruk en eventueel medicatie
7.45 uur
ontbijt
9.00 uur
visite en van de arts-assistent of
gynaecoloog
12.00 uur
lunch en u krijgt uw medicijnen
als u die gebruikt
13.30 - 14.30 uur bezoekuur
15.00 - 16.00 uur rustuur
17.00 uur
warme maaltijd
18.00 uur
u krijgt uw medicijnen als u die
gebruikt
18.30 - 20.00 uur bezoekuur
22.00 uur
u krijgt uw medicijnen als u die
gebruikt

Vragen?
Als u nog vragen heeft, bel dan gerust naar de
afdeling. Onze unit is 24 uur per dag telefonisch te
bereiken.
Telefoon: (076) 595 27 26.
Wij wensen u een prettig verblijf op onze afdeling.
Team Gynaecologie
www.amphia.nl

Bezoektijden en rustuur
De bezoektijden op unit 26 zijn: 13.30 uur–14.30 uur
en van 18.30 uur–20.00 uur.
Uw partner is de hele dag welkom!
Wij leven het rustuur na van 15.00 uur tot 16.00 uur!
Voor u en andere patiënten willen we dagelijks een
moment van rust creëren.
We vragen van u op dat tijdstip het volgende:
ontvang geen bezoek, laat de deur dicht,
zet de telefoon uit en
doe evt. de gordijnen dicht.
Wilt u dit ook laten weten aan uw partner en uw
familie?
Weer naar huis
Zodra we weten wanneer u naar huis kan, zullen we
u hierover informeren. Voor u naar huis kunt, moet
er eventueel nog het een en ander geregeld worden.
Mogelijk heeft u hulp nodig als u weer thuis bent.
U kunt hierbij denken aan familie of vrienden. De
verpleegkundige kan een transferverpleegkundige
inschakelen om eventuele nazorg proberen te
regelen. Eventuele huishoudelijk hulp dient u zelf
van te voren bij de gemeente te regelen. De dag
voor u weer naar huis gaat heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. De verpleegkundige evalueert het verloop van uw opname en geeft
u adviezen mee voor thuis (leefregels).
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