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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Welkom op afdeling 6B Neurologie/ Cardiologie
Voor u als patiënt en als contactpersoon hebben wij een folder gemaakt 
over de werkwijze van onze afdeling.

Bezoektijden
De bezoektijden van de afdeling Neurologie/ Cardiologie zijn dagelijks 
tussen 15.00-19.30 uur. Tijdens de bezoektijd gaan de zorg en eventuele 
onderzoeken door.
Het kan dus gebeuren dat als uw bezoek komt u niet op uw kamer bent in 
verband met een gepland onderzoek. Buiten de bezoektijden dient u zich te 
melden bij de verpleegpost! Het bezoek voor de afdeling wordt vriendelijk 
verzocht zich te beperken tot 2 personen per patiënt per bezoek.

Stroke Care Unit
Bovenstaande bezoektijden gelden ook voor de Stroke Care Unit.
Bloemen/ planten zijn op deze Unit niet toegestaan en het bezoek wordt 
vriendelijk, doch met klem, verzocht zich te beperken tot 2 personen per 
patiënt per bezoek.

Informatie voor de contactpersoon
Om de contactpersoon beter van dienst te kunnen zijn vragen wij om de 
volgende tijden aan te houden voor vragen over de patiënt. Daarbij 
attenderen wij u erop dat i.v.m. de Wet op de Privacy, patiënteninformatie 
alleen gegeven wordt aan de 1ste of 2de contactpersoon. Voor vragen kunt 
u de verantwoordelijke verpleegkundige telefonisch bereiken onder 
nummer 010 297 52 64 tussen 11.00 en 11.15 uur, echter de meest 
geschikte tijd is ‘s middags om 15.00 uur.
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Artsen visite
Voor de neurologische patiënten van de afdeling, wordt er drie keer per 
week (maandag, woensdag en vrijdag), door de neuroloog visite gelopen. 
Voor de Stroke Care Unit geldt dat de neuroloog iedere dag visite loopt. 
Tevens zal er bij iedere visite (maandag t/m vrijdag) een Stroke Care 
Verpleegkundige aanwezig zijn. De Stroke Care Verpleegkundige zal, nadat 
de onderzoeken afgerond zijn en indien nodig, een gesprek plannen met 
patiënt en de familie/ contactpersoon. Dit gesprek bestaat uit het geven van 
de diagnose, symptomen en de behandeling van de patiënt.Elke donderdag 
worden de neurologische patiënten besproken door alle disciplines, zoals 
neuroloog, fysiotherapeut, logopediste, revalidatie arts, 
transferverpleegkundige, ergotherapeut etc.Voor de cardiologische 
patiënten van de afdeling wordt er iedere dag visite gelopen. Op maandag 
en donderdag en het weekend komt de cardioloog langs, de overige dagen 
loopt de arts assistent visite.

Patiëntgericht werken
In ons ziekenhuis wordt volgens het “Patiëntgericht model” gewerkt.
Dit betekent dat de patiënt zoveel mogelijk verzorgd wordt door dezelfde 
verpleegkundige.
De toegewezen verpleegkundige is voor de patiënt de belangrijkste schakel 
tussen u en de andere zorgverleners tijdens het verblijf.
De verpleegkundige maakt samen met patiënt de afspraken voor de door 
de arts gestelde diagnose en de behandeling en geeft advies over de 
toekomst. Op het planbord tegenover de verpleegpost wordt aangegeven 
op welke kamer de patiënt ligt en wie de verantwoordelijke verpleegkundige 
is van de kamer.
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Slikstoornis
Sommige patienten met een neurologische aandoening kunnen moeilijk 
slikken. Als u uw familielid eten of drinken wilt geven, vraagt u dan eerst 
aan de verpleging of dit ook kan en mag.

Doorlopend bezoek
Indien de situatie van de patiënt verslechterd of slecht is, is doorlopend 
bezoek mogelijk in overleg met de arts en verpleegkundige. Bij doorlopend 
bezoek mogen familie en kennissen van de patiënt buiten de bezoektijden 
langs komen. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u eerst te melden bij de 
verpleegpost. Thee en koffie is voor het doorlopend bezoek te vragen aan 
de voedingsassistente of aan de verantwoordelijk verpleegkundige.
Thee en koffie kunnen genuttigd worden op de kamer van de patiënt of in 
het dagverblijf. Voor patiënten met doorlopend bezoek kunnen er twee 
maaltijden (ontbijt/ warm en brood ) besteld worden. De overige 
familieleden en/ of kennissen kunnen tegen betaling in het 
personeelsrestaurant de maaltijd gebruiken. Het restaurant is te vinden op 
de 1ste etage.Vanwege de HACP (hygiëne) richtlijnen is het niet toegestaan 
voor de patiënten en bezoekers om de afdelingskeuken te betreden. Ook is 
het niet toegestaan om etenswaren, van patiënten, in de koelkast van de 
keuken te bewaren of om eten op te warmen in de magnetron.

Dagverblijf
Aan het begin van de afdeling vindt u het dagverblijf. Hier kunt u rustig 
zitten. Hier vindt u een televisie en tijdschriften. Tevens zijn er informatieve 
folders over de verschillende neurologische en cardiologische ziektebeelden 
te vinden..
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Internet
Patiënten kunnen via hun eigen laptop draadloos internetten in het 
ziekenhuis.
De handleiding met desbetreffende toegangscode en wachtwoord kunt u 
aan de secretaresse vragen. U kunt van deze service kosteloos gebruik 
maken.

Trombosedienst
Bent u aangemeld bij de trombosedienst? Vergeet dan niet u bij hen af te 
melden voor de periode dat u in ons ziekenhuis verblijft.

Heeft u vragen?
Stelt u deze gerust aan een verpleegkundige van de afdeling.

Wij wensen u een prettig/ goed verblijf op onze afdeling.

www.ikazia.nl
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