Afdeling nefrologie en
interne geneeskunde

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Welkom op de afdeling nefrologie en interne geneeskunde van
Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hier werken arts-assistenten onder
begeleiding van een specialist samen met verpleegkundigen,
diëtisten, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen
bieden zijn u de beste zorg. In deze folder staat informatie over de
afdeling waar u gedurende uw opname zult verblijven.
De afdeling nefrologie en interne geneeskunde bestaat uit 22 bedden. Hier
worden patiënten zowel kort- als langdurig behandeld. Interne geneeskunde
wil zeggen dat de behandeling van de volwassen patiënten zich bezighoudt
met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de
inwendige organen. Als aandachtsgebied richt onze afdeling zich op de
nefrologie. Dat wil zeggen dat we in het bijzonder gespecialiseerd zijn in de
patiënt met nierziekten.

Informatie voor bezoek
De bezoektijden zijn van 12.00 tot 13.00 uur voor naaste familieleden en
vrienden.
Tussen 17.00 en 20.00 uur is het algemeen bezoektijd.
Om de rust van onze patiënten te waarborgen vragen wij u om met
maximaal twee bezoekers aanwezig te zijn.
Onze afdeling beschikt over een familie kamer waarvan gebruik
gemaakt kan worden. Uw verpleegkundige kan u vertellen waar deze
kamer is.

Contact met de verpleegkundige
Iedere patiënt valt onder de eindverantwoordelijkheid van één van de
verpleegkundigen (EVV-er) op de afdeling. Het kan voorkomen dat u kennis
maakt met een verpleegkundige in opleiding, deze werkt gedurende een
bepaalde periode van zijn of haar opleiding bij ons op de afdeling. Dit is altijd
samen met een gediplomeerd verpleegkundige. Als u vragen heeft kunt u bij
hem of haar terecht. Ook kan er in overleg een gesprek met de arts voor u
worden geregeld. De arts-assistent loopt elke werkdag bij u langs om met u
de stand van zaken door te spreken.

Het is ook altijd mogelijk om telefonisch te informeren naar de situatie van de
patiënt. Wel verzoeken wij u vriendelijk om het contact via de 1e
contactpersoon te laten verlopen.
Een 1e contactpersoon wordt in overleg met de patiënt aangewezen bij
opname in ons ziekenhuis. Deze persoon kan gedurende de opname

benaderd worden voor vragen en/of opmerkingen.
Voor telefonisch overleg kunt u bellen tussen 11.00 en 12.00 uur en van
15.00 tot 15.30 uur. Voor directe verbinding met de eindverantwoordelijk
verpleegkundige, kunt u de volgende nummers bellen.
Voor de patiënten van

kamer 26 t/m 29 tel, (0318) 43 55 53
kamer 30 en 31 tel, (0318) 43 47 52
kamer 32 t/m 36 tel, (0318) 43 58 43
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