Patiëntenbrochure

Documenten die u meekrijgt


Medicatie tot de eerstvolgende werkdag



Medicatieschema (info krijgt u door
verpleegkundige) + eventueel attesten



Controle afspraak en/of onderzoek



Mogen wij vragen aan uw familie of vrienden
deze uren te respecteren. Dit is in uw belang
voor een vlot herstel en op die manier kunnen
de verpleegkundigen hun taken degelijk
uitvoeren.

Verpleegkundig verslag met ev.
wondzorg en aandachtspunten voor uw
zorg



Tijdens uw bezoek kan het gebeuren dat
familie even op de gang moet wachten in
functie van zorgverlening aan de patiënten.

Eventueel voorschriften voor de
noodzakelijke medicatie of thuiszorg. De
voorschriften voor onderhoudsmedicatie
kan u vragen aan uw huisarts.



Medische verwijsbrief voor huisarts
(wordt ook doorgestuurd naar uw
huisarts).

Bezoekuren
Onze bezoekuren zijn van 10.30u -12.00u en
van 14.00u-20.00u.

Waardevolle voorwerpen
Mogen wij vragen geen juwelen, geld of
andere waardevolle voorwerpen mee te
brengen. Indien u een bril draagt of
hoorapparaten, wil het nodige
opbergmateriaal meebrengen. Voor een
gebitsprothese hebben wij specifieke potjes
op de afdeling. Vraag er gerust naar, zodat
we verlies kunnen beperken.

Nuttige telefoonnummers
Afdeling F2: 051/33.43.00 (straat 1)

Patiëntenbrochure
afdeling Cardiologie,
Pneumologie, Interne geneeskunde en
Oncologie

Secretariaat interne: 051/33.46.06
straat 25)

Ontslag
Bij ontslag krijgt u alle nodige documenten
mee naar huis. Indien u ambulancevervoer
nodig hebt, kan u dit vragen. Men helpt u
graag verder volgens de richtlijnen van uw
mutualiteit. In de thuissituatie is de huisarts
de spilfiguur. U kan bij hem ook voor heel wat
zaken terecht.

Uw gezondheid
Onze grootste zorg
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Geachte mevrouw, meneer
Hartelijk welkom op onze afdeling.
Wij zijn een afdeling, specifiek voor
cardiologie, oncologie en pneumologie, maar
ook andere internistische pathologieën komen
bij ons aan bod.
Voor u, als patiënt, en uw familie hopen we via
deze infobrochure meer duidelijkheid te geven
over onze dienst. Namens de directie en ons
team menen we oprecht dat uw verblijf zo
aangenaam mogelijk mag verlopen en staan
we steeds open voor uw suggesties of
opmerkingen.

Zij vertaalt uw problemen naar de arts en zorgt
mee voor een gepaste therapie, neemt
gerichte acties indien uw toestand dit nodig
acht. Tevens bereidt de verpleegkundige u
voor op uw ontslag door u goede informatie te
geven en zonodig geeft ze de nodige opleiding
om thuis bv puffers, insuline,aërosol en
zuurstof te geven.
Doel


Aanbieden van kwaliteitsvolle zorg aan
patiënten met aandoeningen in de
cardiologie, pneumologie, oncologie en
internistische aandoeningen



Specifiek: hartbewaking door middel van
telemetrie



Cardio-revalidatie



Aangepaste begeleiding bij patiënten in
een palliatieve situatie



Chemotherapie toedienen

Team
De hoofdverpleegkundige van onze afdeling is
mevr Sabine Eelbode. Samen met
verpleegkundigen, logistieke medewerkers,
schoonmaakpersoneel, studenten en
paramedici staan wij in voor een optimale
zorg. We werken volgens geïntegreerde
verpleegkunde. Dit wil zeggen dat iedere
verpleegkundige verantwoordelijk is voor een
aantal patiënten. Die verpleegkundige dient
de hygiënische zorgen toe, uw medicatie,
maaltijden en beantwoordt uw beloproepen.

Samenwerken

Dagelijks komt uw behandelende arts bij u
langs. Indien uw familie de arts wil spreken,
kan men aanwezig zijn tijdens de
doktersronde. (vraag gerust na aan de
hoofdverpleegkundige) Indien dit niet mogelijk is, kan men een afspraak bij de arts maken
via het secretariaat interne (straat 25) of zorgt
de hoofdverpleegkundige voor een afspraak.

Informatie

Toegankelijke zorg

Werkwijze
Na overleg met de arts worden er een aantal
onderzoeken gevraagd die bijdragen tot een
noodzakelijke diagnose en behandeling.
We werken multidisciplinair dus samen met de
sociale dienst, de ergo, de kine, de hoteldienst,
de diëtisten, de interne liaison, de logo, de
diabetesverpleegkundigen, de palliatieve en
de pastorale dienst, de psychologen, de
begeleidingsverpleegkundigen...
Van bij uw opname wordt zo mogelijk medisch
herstel of uw comfort nagestreefd. Zo nodig
wordt een revalidatieprogramma opgestart.
We proberen uw zelfredzaamheid te
waarborgen. Soms is het in functie van uw
ontslag wenselijk thuiszorgvoorzieningen op te
starten of dient samen met u gezocht te
worden naar een tijdelijke opvang. In die
gevallen zal de interne liaison verpleegkundige
en de sociale dienst u hierbij ondersteunen.
Mocht u thuis een actieve rol willen spelen in
de zorgverlening voor uw familielid, is dit
bespreekbaar. Wij geven u graag de nodige
info en tips en laten u graag, indien u dit
wenst, een deel van de zorg mee
ondersteunen (bv. Met betrekking tot de
maaltijden, hygiënische zorg…). Spreek ons er
gerust op aan.

Kwaliteitsvolle en veilige zorg

