Afdeling Intern 4/
ouderengeneeskunde

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Welkom op afdeling Intern 4/ ouderengeneeskunde. In deze folder
willen we meer informatie over de afdeling en de werkwijze geven.
Vergeet naast deze folder de opnamewijzer niet te lezen.

Contactpersoon
We vragen u om binnen uw relaties één contactpersoon aan te wijzen die
het contact met de afdeling kan onderhouden. Alleen aan deze persoon
wordt informatie verstrekt. Van andere familieleden of kennissen wordt
verwacht dat zij met u of de eerste contactpersoon contact opnemen.
Tijdens het bezoekuur van 12.00 – 13.00 kan alleen de eerste
contactpersoon vragen stellen. Is desbetreffende persoon er niet tijdens dat
bezoekuur dan kunt u tussen 11.00 - 11.30 uur of 15.00 -15.30 uur
telefonisch contact met de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige
opnemen. Deze verpleegkundige is volledig op de hoogte van de situatie.
Buiten deze contacttijden laten werkzaamheden het niet toe om vragen te
behandelen dus we verzoeken u vriendelijk om u aan deze tijden te houden.

Verpleegkundige
Er zijn 24 uur per dag (leerling-) verpleegkundigen aanwezig. De
verpleegkundige die overdag voor u zorgt noemen we de Eerst
Verantwoordelijke Verpleegkundige, ook wel: EVV-er. Zij is degene die
dagelijks met de arts overlegt over uw situatie. De EVV-er wordt geholpen
door verzorgenden en leerling-verpleegkundigen en stagiaires.
In de avond en nachtdienst zijn er minder verpleegkundigen aanwezig. Het
kan dan voorkomen dat u even moet wachten wanneer u op de bel drukt. Wij
vragen hier uw begrip voor.

Artsen
Iedere dag komt de zaalarts bij u langs om u op de hoogte te stellen over de
behandeling. De zaalarts geeft de uitslagen van onderzoeken aan u door.
Verpleegkundigen kunnen deze informatie niet geven. De zaalarts is een
afgestudeerde arts die onder supervisie van de hoofdbehandelaar staat. De
hoofdbehandelaar komt elke dinsdag bij u langs en zo nodig vaker. Wanneer
u en/of familie een gesprek met de arts wilt kan dit bij de verpleegkundige
worden aangegeven.

Bezoektijden
De bezoektijden zijn van 12.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur. Wilt
u zich aan deze tijden houden? Zorg dat er niet meer dan twee bezoekers
tegelijk aanwezig te zijn. Dit is in het belang van de patiënt en
medepatiënten. Tijdens het bezoekuur kan het voorkomen dat er onderzoek
of (be)handelingen plaats vinden.

Activiteitentherapie
Op de afdeling wordt activiteitentherapie geboden, specifiek voor de oudere
patiënt. We bieden activiteiten aan die passen bij de behandeling.
Wanneer er ruimte is kunnen patiënten van andere behandelaars ook
deelnemen. De activiteitentherapie begint om 10.30 uur. Het is ook mogelijk
om een gedeelte van de tijd aanwezig te zijn.
Lunchproject
Aansluitend op de activiteitentherapie vindt het project 'eten aan tafel' plaats.
Dit houdt in dat patiënten van 12.00 tot 13.15 uur gezamenlijk kunnen eten in
de activiteitenruimte. Wanneer de patiënt deelneemt aan het project, is het
niet mogelijk om op bezoek te komen tussen 12.00-13.00 uur. De
verpleegkundige informeert de contactpersoon over deelname.

Wensen en opmerkingen
Wij hopen tijdens uw verblijf tegemoet te komen aan uw wensen en
omstandigheden. U kunt wensen rondom de verzorging en verpleging
aangeven aan de verpleegkundige die u verzorgt zodat de zorgverlening op u
afgestemd wordt. Wanneer u er met de verpleegkundige niet uit komt, kunt u
een gesprek met de seniorverpleegkundige van de afdeling aanvragen.

Telefoonnummer en bereikbaarheid
Voor contact met de afdeling kunt u bellen: (0318) 43 48 00.
De afdeling bevindt zich op de derde verdieping van vleugel A (rode vleugel).
Bij de liften naar rechts en door de klapdeuren weer naar rechts, de kamers
26 t/m 36.
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