Informatie over
de afdeling Heelkunde
Chirurgie

Beter voor elkaar
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Wie kunt u aan uw bed verwachten?
Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u niet alleen te maken
krijgen met de chirurg die u behandelt, maar ook met andere medewerkers.
Dat zijn onder andere verpleegkundigen, andere chirurgen, artsassistenten, co-assistenten en fysiotherapeuten.
Graag willen wij u hierbij kennis laten maken met al die personen, die bij uw
behandeling betrokken kunnen zijn.

Opleidingsziekenhuis
De afdeling Heelkunde heeft een opleiding voor artsen die chirurg willen
worden. Voor u als patiënt betekent dit dat u op de SEH (spoedeisende
hulp), polikliniek of in de kliniek behandeld kan worden door zowel artsassistenten in opleiding als chirurgen.
Geprobeerd wordt om continuïteit van zorg te verkrijgen door zo vaak als
mogelijk een afspraak bij dezelfde arts te maken. Mocht dit niet lukken dan
kunt u ervan verzekerd zijn dat door goede overdracht de kwaliteit van uw
behandeling hier niet onder lijdt.
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Het team van chirurgen
Aan de afdeling chirurgie zijn acht chirurgen verbonden. Al deze chirurgen
hebben gekozen voor een nauwe samenwerking. Enerzijds om de kwaliteit
ook ‘s avonds, ‘s nachts en tijdens de weekeinden te kunnen waarborgen,
anderzijds om er voor te kunnen zorgen, dat iedere patiënt een zo optimaal
mogelijke behandeling krijgt. Elke chirurg heeft daarom, naast zijn of haar
algemene kennis en kunde, een of meerdere speciale aandachtsgebieden
waar hij of zij zich in het bijzonder op toelegt. Voorbeelden daarvan zijn de
vaatchirurgie (chirurgische behandeling van bloedvatafwijkingen), de
oncologische chirurgie (chirurgische behandeling bij kanker) en de
ongevalchirurgie. Dankzij het veelvuldig overleg dat de chirurgen met
elkaar hebben, komt die speciale kennis en kunde ter beschikking van alle
patiënten die op de afdeling chirurgie behandeld worden.

De verpleegkundigen
Op de afdelingen waar chirurgische patiënten opgenomen worden, werken
naast een vaste staf van gediplomeerde verpleegkundigen ook een
wisselend aantal leerling verpleegkundigen. Zonder de bijzondere inzet en
zorg van de verpleegkundigen zou onze afdeling niet kunnen functioneren.
Zij zijn tijdens uw opname de personen waar u het meest mee te maken
krijgt, zij zorgen voor u, verplegen u en staan het dichtst bij u.

De arts-assistenten
Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen al dan niet in opleiding tot
chirurg. Zij houden spreekuur op de polikliniek samen met één van de
chirurgen. Op de verpleegafdeling hebben ze als ‘zaalarts’ een gedeelte van
de afdeling onder hun hoede en zijn direct verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken.
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De arts-assistenten assisteren op de operatiekamer of opereren samen met
één van de chirurgen. Arts-assistenten in opleiding tot chirurg opereren
ook zelfstandig, geautoriseerd door de chirurgen. Dat wil zeggen dat zij
daartoe bevoegd zijn na erkenning van hun bekwaamheid door de
chirurgen.
Ook op de spoed opname / spoedeisende hulp afdeling zijn artsassistenten werkzaam. Zij zorgen daar voor de eerste opvang en
behandeling van patiënten.
Arts-assistenten zijn een belangrijke vaste schakel tussen u en de
behandelend chirurg. Zij zijn degene, bij wie u als eerste met uw dagelijkse
vragen terecht kunt. Indien u direct contact wilt hebben met één van de
chirurgen, is dat natuurlijk mogelijk. U kunt dat aan de arts-assistent of de
verpleegkundige vragen. Als een familielid van u een gesprek met de arts
wil over uw situatie, dan kan dit familielid (met uw toestemming) via de
verpleegkundige een afspraak maken met de arts-assistent.

De fysiotherapeuten
Tijdens het herstel na een operatie of na een ongeval kan de inbreng van de
fysiotherapeuten van groot belang zijn.
Zij helpen u zonodig met de ademhaling als u daar problemen mee hebt,
stimuleren u tot bewegen en zij oefenen waar nodig spieren en gewrichten.
U zult hen dan ook veelvuldig aan het werk zien.

De co-assistenten
De co-assistenten zijn medische studenten. Zij doen na een theoretisch
gedeelte van hun opleiding op onze afdeling enige tijd praktisch gerichte
ervaring op. Meestal verrichten zij een deel van het vooronderzoek. Het
spreekt vanzelf, dat zij nog niet op al uw vragen een passend antwoord
kunnen geven.
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Besprekingen in ziekenhuizen met een opleiding tot chirurg
Elke dag worden er in ziekenhuizen met een opleiding gezamenlijke
besprekingen gehouden, waarbij nagenoeg alle beschikbare chirurgen,
arts-assistenten en co-assistenten aanwezig zijn. Tijdens die besprekingen
worden de opgenomen patiënten besproken en wordt het behandelingsplan
kritisch bekeken en waar nodig bijgesteld. Ook bijzonderheden die tijdens
de zaalvisite aan het licht zijn gekomen en uitslagen van aanvullend
onderzoek komen indien nodig tijdens deze besprekingen aan de orde.
Daarnaast wordt van de patiënten die kortgeleden naar huis zijn gegaan
gecontroleerd of de behandeling volgens plan verlopen is en of de
poliklinische nazorg voldoende geregeld is.

De dagelijkse ‘visite’
Dagelijks wordt er door een zaalarts samen met een verpleegkundige ‘visite
gelopen’ langs de patiënten. Eén of meerdere co-assistenten lopen soms
met de visite mee. Vaak komt ook één van de chirurgen bij u langs.
Tijdens het visite lopen komen allerlei praktische punten aan de orde, zoals
dieet, het al of niet in bed blijven, de verzorging van de operatiewond, de
eventuele noodzaak voor verder onderzoek en natuurlijk ook de datum van
ontslag uit het ziekenhuis. Vanzelfsprekend kunt u tijdens de visite ook zelf
vragen stellen over uw behandeling.

Wel of geen ‘eigen’ behandelaar
De chirurg of arts-assistent die met u tijdens een eerder contact met de
chirurgische afdeling een behandelingsplan heeft opgesteld is niet
noodzakelijkerwijs degene die u zal opereren of verder zal behandelen. Het
kan dus zijn dat een andere chirurg of een arts-assistent de operatie zal
verrichten. Indien dit het geval is, zal u dit verteld worden en de betreffende
operateur zal zich dan natuurlijk tevoren aan u voorstellen.
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Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het
beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden.
Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact
op met de huisarts of het ziekenhuis.

Tot slot
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan
horen wij dat graag van u.
Secretariaat Maatschap Heelkunde
T 010 297 53 65

www.ikazia.nl
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