Dagverpleging

Informatie opname

Deze folder is uw persoonlijk eigendom. Neem deze folder
mee als u opgenomen wordt.

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Naam patiënt: …………………………………………….......................
Uw hoofdbehandelaar

Uw hoofdbehandelaar is de specialist die tijdens uw opname in het ziekenhuis
verantwoordelijk is voor uw diagnose, behandeling en de voortgang van uw
zorg. Uw hoofdbehandelaar blijft altijd betrokken bij uw zorg. Ook als de
dagelijkse zorg aan een andere arts wordt overgedragen (bijvoorbeeld een
zaalarts, collega medisch specialist of physician assistent).
Uw hoofdbehandelaar is ……………………………….........................................
Specialisme: …………………………………………………..........................................

Vragen?

Tijdens uw verblijf hebt u vooral contact met de verpleegkundigen. Zij
staan voor u klaar wanneer u vragen hebt over de dagelijkse verzorging, uw
medicijngebruik, de operatie, leefregels en de gang van zaken op de afdeling.
Vragen kunt u altijd stellen aan de arts die op dat moment uw behandelaar is.
Dit kan uw hoofdbehandelaar zijn, maar ook een andere arts.

Deze folder geeft u informatie over de afdeling Dagverpleging waar u
binnenkort wordt opgenomen.
U krijgt een dagbehandeling als u na de behandeling of het onderzoek niet
direct naar huis kunt. Na de behandeling of het onderzoek kunt u op de
afdeling uitrusten en herstellen.

Dagverpleging, algemene informatie

Op de afdeling Dagverpleging worden patiënten voor verschillende
specialismen opgenomen.
De afdeling bestaat uit:
• C1
Onderzoek, behandeling of een infuus.
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 19:30 uur.
• C1
Blaasspoelen.
Geopend op donderdag van 08:00 tot 16:30 uur.
• D1
Operatieve ingrepen.
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 22:00 uur.
• Z0
Onderzoek met behulp van een endoscoop.
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 17:30 uur. 		
Gevestigd op de polikliniek, route 23.
• Polikliniek Emmeloord
Onderzoek, behandeling of een infuus.
Onderzoek met behulp van een endoscoop.
Geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 07:00 tot 17:30 uur
Op de afdeling Dagverpleging gelden geen algemene bezoektijden. Bezoek is
mogelijk in overleg met de verpleging en de patiënt.
Mannen en vrouwen kunnen bij elkaar op de kamer verpleegd worden.
Mocht u dit niet prettig vinden, dan kunt u dit van tevoren aangeven bij de
afdeling Planning.

Bij ieder bed hangt een televisie. De afstandsbediening is te vinden op de
lichtbalk boven het bed. Het gebruik van de televisie is gratis.
Op de afdeling zijn 2 dect telefoons gratis beschikbaar voor kort gebruik.
Gesprekken met hoge kosten (zoals naar het buitenland) kunnen via de
telefonist aangevraagd en verrekend worden. Het gebruik van mobiele
telefoons is toegestaan, met uitzondering van de gebieden waar een verbod
geldt. Dit verbod wordt met stickers op de deuren aangegeven dat de
mobiele telefoon uit moet.
WiFi is gratis toegankelijk voor iedereen.

Voorbereiding thuis

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereid voordat u wordt opgenomen.
• Lees de folder “Zorg rondom uw operatie of behandeling”, die u van de
afdeling Planning hebt ontvangen, goed door.
• Zorg ervoor dat u voldoende paracetamol in huis hebt.
• Zorg voor voldoende wondpleisters als u een operatie ondergaat.
• Regel krukken of andere hulpmiddelen als dat nodig is.
Neem het volgende mee voor opname:
• Makkelijk aan te trekken kleding.
• Het telefoonnummer van uw contactpersoon.
• Een actueel medicijnenoverzicht. Dit kunt u bij uw apotheek ophalen.
• De medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking (doosje).
• Als u bloedverdunners gebruikt: de doseringskalender.
Als uw medicijnen gewijzigd zijn na uw afspraak bij het preoperatief 		
spreekuur (POS), vul dan het formulier in dat u bij het POS hebt gekregen
en neem dat mee.
Neem geen waardevolle spullen mee. Er zijn geen kluisjes aanwezig op de
afdeling.

Verhindering

Als u ziek wordt, koorts hebt of om een andere reden niet naar het ziekenhuis
kunt komen, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling:
Planning
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 82 10.
of
Dagverpleging
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 22:00 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 87 40.

De opname
C1 onderzoek, behandeling of infuus

Op de dag van opname meldt u zich bij de balie in de centrale hal. Door
één van de gastvrouwen of -heren wordt u naar de afdeling gebracht. Na
aanmelding bij de secretaresse mag u in de wachtkamer gaan zitten. Een
voedingsassistente haalt u daar op en brengt u naar uw kamer.
Als u niet nuchter hoeft te zijn, krijgen u en uw partner/begeleider wat te
drinken aangeboden. Uw partner/begeleider mag bij u blijven tijdens de
opname.
De verpleegkundige informeert u over de behandeling, treft de nodige
voorbereidingen en geeft de behandeling. Als u voorafgaand aan de opname
bloed moest laten prikken, dan is de uitslag hiervan bepalend voor het wel of
niet doorgaan van de behandeling.
Als u voor onderzoek komt, kan het zijn dat u ook naar de röntgenafdeling of
naar de polikliniek moet.

C1 blaasspoelen

Op de dag van opname meldt u zich bij de balie in de centrale hal. Door
één van de gastvrouwen of -heren wordt u naar de afdeling gebracht.
Na aanmelding bij de secretaresse mag u doorlopen naar kamer 145.
U kunt plaatsnemen in de stoelen in het nisje voor kamer 145. De 2
verpleegkundigen die de blaasspoelingen uitvoeren, halen u op.
Na de spoeling met Mitomycine of Epirubicine blijft u in het ziekenhuis tot u
geplast hebt op 1 van de 2 toiletten op kamer 145. Dit zijn speciale toiletten
voor chemoblaasspoelingen. Als u een spoeling met BCG hebt gehad, dan
mag u thuis uitplassen. Het is belangrijk om de instructies op te volgen uit de
folder “Blaasspoelen met BCG/Mitomycine/Epirubicine”.

D1

Op de dag van opname meldt u zich bij de balie in de centrale hal. Door
één van de gastvrouwen of -heren wordt u naar de afdeling gebracht. Na
aanmelding bij de secretaresse mag u in de wachtkamer gaan zitten. Een
verpleegkundige haalt u daar op en brengt u naar uw kamer.
Na het afnemen van het opnamegesprek, informeert de verpleegkundige
u over de operatie. Als u aan de beurt bent, wordt u met uw bed naar
het operatiecomplex gebracht. Door de verpleegkundigen van het
operatiecomplex wordt u verder voor de operatie voorbereid.
Na de operatie blijft u een tijdje op de uitslaapkamer (recovery). In deze
ruimte kunt u, onder bewaking, rustig bijkomen. Als u goed wakker bent en
uw toestand het toelaat, gaat u weer terug naar de afdeling. Er kan worden
afgesproken dat de verpleegkundige aan uw partner/begeleider doorgeeft
dat u weer terug bent op de afdeling.
Op de afdeling wordt u goed in de gaten gehouden door een verpleegkundige
en krijgt u iets te drinken en te eten. Wanneer u weer uit bed mag, is
afhankelijk van de soort operatie. Als er bijzonderheden zijn, vertelt de arts
u dat zelf. In de meeste gevallen komt er geen arts meer bij u langs op de
afdeling.
De duur van de operatie en de opname kan niet precies worden aangegeven.
Hiervan maken we een inschatting.

Z0 scopiecentrum

Buiten het scopiecomplex is een wachtruimte. Hier mag u direct
plaatsnemen, zonder aanmelding bij de zuilen of een secretaresse.
De verpleegkundige komt u ophalen uit de wachtkamer. Wij vragen uw
begeleider(s) te wachten in de wachtruimte bij het scopiecentrum. Na afloop
van het onderzoek krijgt u de uitslag. Als u dat wilt, kan uw begeleider daar
bij zijn.
In het scopiecentrum neemt de verpleegkundige een aantal vragen met u
door en bereidt u voor op het onderzoek. Als er geen medische bezwaren
zijn, krijgt u voor het onderzoek een licht ‘roesje’ (lichte sedatie). Dit wordt
toegediend als u in de onderzoekkamer bent. Om de medicijnen voor de
sedatie te kunnen geven, brengt de verpleegkundige een infuusslangetje in.
U wordt aangesloten op bewakingsapparatuur om uw bloeddruk, hartslag en
zuurstofgehalte te kunnen observeren tijdens en na het onderzoek.
U blijft na het onderzoek minimaal 1 uur om bij te komen en goed wakker te
worden. Als alles goed verloopt, krijgt nu na een tijdje weer wat te drinken en
te eten van de verpleegkundige.
Verdere informatie kunt u lezen in de folders “Coloscopie, informatie over
darmonderzoek” en “Gastroscopie, informatie over maagonderzoek”.
Een arts kan in sommige gevallen een diepe sedatie aanvragen. Hierover
wordt u apart geïnformeerd en krijgt u een andere voorbereiding en nazorg
van de verpleegkundige. In de folder “Sedatie door een Sedatie Praktijk
Specialist (SPS) bij een onderzoek of behandeling” vindt u hierover mee
informatie.

Polikliniek Emmeloord

Op de polikliniek Emmeloord is een wachtruimte. De verpleging in
Emmeloord zal u verdere uitleg geven.

Weer naar huis

Als alles weer goed gaat, mag u in overleg met de arts en de verpleegkundige
weer naar huis.
Van de verpleegkundige krijgt u mee:
• Instructies en adviezen voor thuis.
• Een afspraak op de polikliniek voor een controlebezoek of de uitslag.
• Een folder over pijnmedicatie na een operatie en pijnstillende medicijnen
voor de 2 dagen na de operatie.
• Als dat nodig is: een recept voor medicijnen.
• Verbandmateriaal of pleisters voor de eerste dag na de operatie.

Vervoer

Het is aan te raden om u te laten brengen en halen.
Als u medicijnen voor sedatie hebt gehad, verminderen deze uw
reactie- en inschattingsvermogen. U mag dan tot 24 uur na de operatie of
het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen (niet autorijden,
fietsen of lopen). Zorg dat er iemand met u mee gaat, ook als u met het
openbaar vervoer reist.
Als u een behandeling of onderzoek hebt ondergaan op C1 krijgt u van de
verpleegkundige te horen of u zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer.
Dit kan per behandeling of onderzoek verschillen.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u contact opnemen met
de afdeling Dagverpleging. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 07:00 en 22:00 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 87 40.

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Telefoon
0515 - 48 88 88

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

www.mijnantonius.nl
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