Patiënteninformatie

Unit 28 Afdeling Interne Geneeskunde
Welkom
Welkom op onze afdeling. U bent opgenomen op
unit 28, een afdeling voor Interne geneeskunde.

De service-assistent richt zich vooral op allerlei
huishoudelijke taken (zij dragen blauwe jasjes).
De gastvrouw zorgt voor uw voeding (zij dragen rode
jasjes).

De afdeling
Op unit 28 is plaats voor 18 patiënten. Er zijn 1-, 2en 4-persoonskamers. Een 1-persoonskamer is
meestal voorbehouden aan ernstig zieke patiënten.
Hierdoor is het soms noodzakelijk dat u naar een
andere kamer verhuist.

Aan de afdeling zijn ook een diëtiste, een maatschappelijk werkende en een geestelijk verzorger
verbonden.
Wilt u een gesprek met één van hen, bespreek dit
dan met de verpleegkundige.

Verpleegkundigen
Er wordt patiëntgericht verpleegd, dit betekent dat
er 1 verpleegkundige de hele dag voor u zorgt. Zo is
er altijd een vertrouwd gezicht voor u en uw familie.
Bij haar/hem kunt u terecht met al uw vragen.
Er werken ook leerling-verpleegkundigen en
stagiaires. Zij werken onder toezicht van een
gediplomeerd verpleegkundige.

Dossier
Van uw verblijf wordt elke dag een schriftelijk
verslag gemaakt. Elke patiënt heeft een eigen
verpleegkundig dossier. U hebt altijd het recht dit
dossier in te zien. Dit geldt niet (automatisch) voor
uw familie.

Internist en arts-assistenten
Op unit 28 lopen 4 internisten/nefrologen visite.
Visitetijden:
Mw. dr. P.W.G. du Buf-Vereijken donderdagochtend
Mw. dr. M.A. van Leeuwen-Artz donderdagochtend
dr. R.C. Bakker
donderdagochtend
dr. R.W. van Etten
Bent u via de polikliniek onder behandeling bij een
andere internist dan zal 1 van bovenstaande artsen
de behandeling over nemen.
Amphia leidt ook artsen op tot internist. Dit zijn
arts-assistenten. Daarnaast zijn er zogenaamde
co-assistenten. Zij zijn met hun artsenopleiding
bezig en hebben hier een stageplaats. Al deze
assistenten werken onder toezicht van de internist.
Op de dagen dat de internist geen visite loopt, wordt
u door de arts-assistent bezocht.

3837/0913

Andere zorgverleners
Het kan zijn dat u gedurende de opname andere
zorgverleners tegenkomt.

Informatieverstrekking
Informatie betreffende uw gezondheidstoestand
wordt uiteraard met u besproken. Het is ook mogelijk om een gesprek te voeren met de arts-assistent
van de afdeling. Hierbij kan ook uw familie aanwezig
zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de
verpleegkundige die voor u zorgt.
Telefonisch wordt er door onze afdeling geen
medische informatie verstrekt, ook niet aan de
contactpersonen die bij ons bekend zijn.
Wanneer uw familie telefonisch naar u wil informeren, verzoeken wij hen vriendelijk na 10.30 uur te
bellen. Dit in verband met de verzorging van de
patiënten. Wij vragen u het contact via één centraal
contactpersoon te laten verlopen.
Voeding
Gezonde voeding is belangrijk, ook in het ziekenhuis. Wij hebben een broodbuffetwagen. Hiermee
komt de gastvrouw elke ochtend en middag bij u
langs. U kunt dan zelf kiezen wat en hoeveel u wilt
eten. De warme maaltijd wordt 's avonds geserveerd
Vergeet u vooral niet uw eventuele dieet door te
geven.
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Belangrijk
Heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij de
verpleegkundige die voor u zorgt.
Er mogen maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd op
de kamer per patiënt. Er mag wel gewisseld
worden, maar doet u dat niet onbeperkt. Het kan
heel vermoeiend zijn.
Wachtend bezoek wordt verzocht om buiten de
unit te wachten, dit in verband met de privacy van
andere patiënten.
De bezoektijden staan op de achterzijde vermeld.
Wilt uw bezoek buiten bezoektijden komen,
neemt u dan contact op met de verpleegkundige.
Wij verzoeken u rekening te houden met de
privacy en rust van andere patiënten.
Washandjes en handdoeken worden door het
ziekenhuis verstrekt.
Wij adviseren u om waardevolle zaken (zoals
portemonnee en sieraden) mee naar huis te
geven. Amphia is niet aansprakelijk voor
vermissing, diefstal of beschadiging van
waardevolle eigendommen die niet noodzakelijk
zijn voor uw persoonlijk functioneren.
Er is een mogelijkheid tot het huren van telefoon
en televisie. Hiervoor kunt u gebruik maken van
'patientline'. Deze kunt u bereiken door op uw
telefoontoestel de '9' in te toetsen.
Bezoektijden
De bezoektijden zijn:
's Middags van 13.30 tot 14.30 uur
's Avonds van 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer
Unit 28: (076) 595 49 28
Team Unit 28 Interne geneeskunde
www.amphia.nl
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