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Algemene informatie over de afdeling Dermatologie
Misschien is dit de eerste keer dat u (of uw familielid / relatie) in het
ziekenhuis wordt opgenomen. Wellicht heeft u een dergelijke situatie al
meer meegemaakt. Vooral de eerste opnamedag krijgt u veel indrukken en
informatie te verwerken. Door deze informatiefolder willen we u algemene
informatie geven over uw verblijf op de afdeling Dermatologie van het
Ikazia Ziekenhuis.

Patiëntgericht werken
In ons ziekenhuis wordt volgens het “Patiëntgericht model” gewerkt.
Dat betekent dat u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige wordt
verzorgd. De u toegewezen verpleegkundige is voor u de belangrijkste
schakel tussen u en de andere zorgverleners tijdens uw verblijf op de
afdeling. De verpleegkundige maakt samen met u de afspraken over de
door de arts gestelde diagnose en de behandeling en geeft advies over de
toekomst. Op het planboard tegenover de verpleegpost staat op welke
kamer u verblijft en welke verpleegkundige voor u zorgt. Deze
verpleegkundige is voor zowel u als uw familie het aanspreekpunt.
Het is prettig als één familielid / relatie als contactpersoon fungeert.

Onderzoek en behandeling
Patiënten op de afdeling Dermatologie worden opgenomen in verband met
huidproblemen. Op de eerste dag van uw opname zal de arts een (zalf)
beleid en zonodig medicatie tegen jeuk afspreken. Eventueel wordt er
aanvullend onderzoek afgesproken. Onderzoeken kunnen ook tijdens het
middagbezoek plaatsvinden! Als er voor u een onderzoek wordt
afgesproken wordt u hierover door de arts of verpleegkundige
geïnformeerd en de verpleegkundige bereidt u voor op het onderzoek.

Artsenvisite
Op maandag, dinsdag en vrijdag wordt door de dermatoloog visite gelopen
op de afdeling. Deze informeert u over uw behandeling en vertelt u
uitslagen van onderzoeken. U kunt dan uiteraard zelf ook vragen stellen.
Schrijf ze eventueel op, zodat u niets vergeet. De visite is meestal tussen
8.45 en 9.15 uur.
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Op vrijdag is er de zogenaamde grote visite. Beide dermatologen lopen dan
zo mogelijk bij u langs. Bij opname in het ziekenhuis is het belangrijk dat u
goed aangeeft welke medicatie u gebruikt (neem van thuis de verpakking
mee). Wanneer u andere medicatie krijgt kan dit goed op elkaar afgestemd
worden.

Gesprek met de arts
Wanneer u en/of uw familie een gesprek wenst met de arts kan er een
afspraak gemaakt worden. Dit kan via de verpleegkundige van de afdeling.
Zij/ hij zorgt ervoor dat de secretaresse een ( telefonische) afspraak voor u
maakt.

Bezoektijden
De bezoektijden zijn dagelijks van 15.30-16.30 en 18.00-19.30 uur.
De dermatologen van ons ziekenhuis zijn:
Dr. H.J.H Engelkens
E.R Lonnee

Ontslag
U hoort tijdens de artsenvisite wanneer ontslag kan volgen. Op de dag van
het ontslag krijgt u zonodig een afspraak mee voor poliklinische controle bij
één van de dermatologen.
Het rechtstreekse telefoonnummer van de polikliniek is:
T 010 297 52 30 (maandag-vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur)
Voor zover nodig krijgt u recepten mee.
U kunt vanaf 10.00 uur opgehaald worden. Desgewenst kan er vervoer
voor u geregeld worden. Informeert u bij uw ziektekostenverzekering of u
hiervoor een vergoeding krijgt!
We wensen u een goed verblijf toe op de afdeling Dermatologie

www.ikazia.nl
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