Patiënteninformatie

Familiekamers
De Intensive Care van het Amphia Ziekenhuis heeft
twee familiekamers. Familieleden en relaties van
ernstig zieke patiënten kunnen gebruikmaken van
een familiekamer bij de IC. Hier kunt u zonodig ook
overnachten.
Wanneer kunt u de familiekamer gebruiken?
Deze kamers kunnen gebruikt worden in overleg
met het team van de IC (medewerker
patiëntenbetrekkingen , IC-verpleegkundige en
arts).
Omdat het aantal familiekamers beperkt is wordt er
per 24 uur bekeken of u in deze kamer kunt blijven.
Ondanks het bekijken per 24 uur kan de situatie zich
voordoen dat u vroegtijdig de kamer moet verlaten.
De kamer moet vrij gemaakt worden wanneer de
situatie van uw familielid op de IC dit toelaat. Zo kan
een andere familie er eventueel gebruik van maken.
Mocht de situatie van uw familielid verbeteren en u
wilt toch in de buurt blijven van het ziekenhuis,
adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling
Patiëntenbetrekkingen. Deze kan u eventueel
verwijzen naar hotels in de buurt waarmee het
Amphia Ziekenhui speciale prijsafspraken heeft.
Hoe ziet de familiekamer eruit?
De familiekamers zijn ingericht als slaap en
ontspanningsruimte en er hangt geen
ziekenhuissfeer. Beide kamers zijn verschillend in
sfeer ingericht. Één kamer is ingericht met een
speel- en tekenhoekje voor kinderen. De betonnen
paal in die kamer is voorzien van roze
schoolbordverf en kan op gekrijt worden.
Belangrijk!
Er is een aantal zaken dat u moet weten wanneer u
gebruik mag maken van deze ruimte.

U mag op de kamer gebruik maken van uw
mobiele telefoon.
Er mag niet gerookt worden in de kamer.
Op de gang bij de familiekamers staat een koffie
automaat, hier kunt u gratis koffie en thee
pakken. De bekers en toebehoren staan in de
familiekamers. Het is de bedoeling deze hier ook
te laten staan.
`s Ochtends krijgt u een ontbijt van de
servicemedewerker van de IC. De lunch kunt u
tegen een vergoeding halen in het restaurant op
de eerste verdieping. Deze is tot 17.00 uur
geopend en in het weekend van 11.00-15.00 uur.
In de centrale hal van het ziekenhuis is een
winkeltje waar u ook etenswaar kunt kopen.
De bank in de kamer is een slaapbank voor twee
personen. De medewerker van
patiëntenbetrekkingen zal u uitleg geven over het
uitklappen van dit bed. Het linnengoed ligt in de
kast op de kamer.
De twee relaxfauteuils zijn elektrisch te
bedienen. De knop in de rechter armleuning
zorgt ervoor dat de stoel stapsgewijs naar de
ligstand gaat. De knop in de linker armleuning
zorgt ervoor dat u weer in de zitstand komt.
Gebruik van de TV is gratis.
Belangrijk om te weten is dat achter de
familiekamers slaapkamers liggen van het
personeel van de operatieafdeling. Hier wordt
`s nachts geslapen door de medewerker die in de
nacht oproepbaar zijn. Wilt u hier rekening mee
houden met onder meer het volume van de TV.

6067/1109.

De sleutel krijgt u van een medewerker van
patiëntenbetrekkingen en moet bij het vrij maken
van de kamer weer terug gegeven worden.
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Op de gang zijn twee toiletten en een
douchegelegenheid. Handdoeken vindt u in de
kast bij het linnengoed. Uw vuile handdoeken
kunt u in de gele zak in de douche achterlaten.
Wilt u de kamers zo gebruiken opdat er na uw
verblijf meerdere families prettig in kunnen
verblijven.
Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met
de assistent of uw behandelend specialist.
Woord van dank:
Deze familiekamers en het realiseren van een
douchegelegenheid op de gang is mogelijk gemaakt
door een gift van de Stichting ter behartiging van de
belangen van de vereniging tot steun aan
Protestants-christelijke instellingen.
www.amphia.nl
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