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Algemene informatie over de afdeling Interne Geneeskunde
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 u 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 ook prettig als één familielid / relatie als contactpersoon fungeert.

Onderzoek en behandeling
Patiënten op de afdeling Inwendige Geneeskunde worden opgenomen in
verband met verschillende klachten. Om te komen tot een diagnose zijn
vaak allerlei onderzoeken nodig.
Op de eerste dag van uw opname zal de arts een lichamelijk onderzoek
doen en een anamnese (ziektegeschiedenis) afnemen. Hierna worden er
eventueel andere onderzoeken gedaan. Niet ieder onderzoek kan snel
gedaan worden, dit heeft vaak te maken met de voorbereidingen die nodig
zijn voor een bepaald onderzoek.
Ook kunnen onderzoeken 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.
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Artsenvisite
Iedere dag wordt er visite gelopen op de afdeling door de zaalarts.
Deze informeert u over uw onderzoek / 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 is meestal tussen 9.00 en 11.00 uur.
Op dinsdag en vrijdag is er de zogenaamde grote visite.
De zaalarts bespreekt uw situatie eerst met de internist, waarna ze samen
bij u langs komen.
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 wil met de arts kan er een afspraak
gemaakt worden. Dit kan via de verpleegkundige of telefonisch, waarbij de
secretaresse van de afdeling een afspraak voor u maakt.
De gesprekken vinden meestal aan het eind van de middag plaats.
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Bezoektijden
De bezoektijden zijn dagelijks van 15.00 – 19.30 uur.
De maatschap Inwendige geneeskunde / MDL van ons ziekenhuis bestaat
uit:
mw. dr. F. de Boer
dr. A. Dees (opleider)
dr. F. E. de Jongh
mw. E.N.M. Overkleeft
mw. dr. I.C. van Riemsdijk-van Overbeeke
dr. G. Bezemer (MDL-arts)
dr. V. Rijckborst (MDL-arts)
dr. P.C.J. ter Borg (MDL-arts)
mw. C. Verveer (MDL-arts)
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Ontslag
U hoort tijdens de artsenvisite wanneer u met ontslag mag. Op de dag van
het ontslag krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle bij de
internist. De polikliniek Inwendige Geneeskunde is op de eerste verdieping.
Meestal komt u bij uw behandelend arts, maar het kan ook bij een van de
andere artsen zijn. Voor zover nodig krijgt u recepten mee en een brief voor
de huisarts.
Als u naar huis mag kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur opgehaald worden,
desgewenst kan er vervoer voor u geregeld worden.
Het is aan te raden om bij uw ziektekostenverzekering te informeren of de
kosten voor vervoer vergoed worden.
Voor verdere informatie over het ziekenhuis verwijzen wij u naar de
brochure ‘Welkom in het Ikazia Ziekenhuis’.
We wensen u een goed verblijf toe op de afdeling Inwendige Geneeskunde.

www.ikazia.nl
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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.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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