BELANGRIJK OM TE
WETEN

BELANGRIJKE AFSPRAKEN

Het polsbandje dat u bij de opname krijgt, maakt onder
alle omstandigheden duidelijk wie u bent. Zo kunnen er
geen vergissingen gebeuren. Houdt dit altijd aan!

• Indien uw levensfuncties op de monitor gevolgd
worden, mag u de afdeling niet verlaten.
• We zijn een rookvrij ziekenhuis, dus in het ziekenhuis
mag er niet gerookt worden
• We raden u aan om bij een opname geen waardevolle
voorwerpen mee te brengen. Mocht u deze toch
bij zich hebben dan vragen we u om deze, om
veiligheidsredenen, in de kast, achter slot, te bewaren.
• Er wordt gevraagd om tijdens uw verblijf zelf geen
medicatie te nemen, dit om vergissingen te
voorkomen indien uw arts aanpassingen doet aan uw
medicatie.
• Hou het rustig op de afdeling en maak geen lawaai.
Kinderen die op bezoek zijn, blijven op de kamer. Wij
willen rekening houden met het comfort van al onze
patiënten.

Met vragen over allerhande sociale aspecten kan u zich
richten tot de sociale dienst. U kan steeds een afspraak
maken via een verpleegkundige.
Elke dag tussen 7 en 12 uur wordt uw kamer gepoetst.
Wanneer u de dienst verlaat, meldt u dit steeds aan een
verpleegkundige.
In de gang is een drankfontein voorzien waar u gekoeld
water kunt nemen. Om hygiënische redenen mag u geen
flesjes vullen.
Regelmatig zullen ook studenten-verpleegkunde op de
afdeling meehelpen. Wij vragen u vriendelijk hen de kans
te geven het beroep te leren.
Uw behandelende geneesheer komt u regelmatig
bezoeken
op
uw
kamer.
Het
is
mogelijk
dat er tijdens uw verblijf beroep wordt gedaan op meerdere
geneesheren. Indien u of uw familie een afspraak
wil maken met de geneesheer, kan dit steeds via de
verpleegkundige.

Bezoekuren:
Zijn aangepast omwille van covid-19 (zie aparte kaart)
Rechtstreeks telefoonnummer Inwendige Ziekten 2:
011 71 52 30
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Cardiologen:
Dr. Mertens		

Dr. Mulleners

WELKOM

EEN DAG OP
INWENDIGE ZIEKTEN 2

Van harte welkom op de dienst Inwendige Ziekten 2.
Lees bij uw aankomst deze brochure aandachtig. Mocht
u nog vragen hebben, aarzel dan niet om dit met een
medewerker of de hoofdverpleegkundige te bespreken.
Zij proberen uw vragen steeds zo goed mogelijk te
beantwoorden. Indien nodig nemen zij contact met
iemand die u met een specifieke vraag kan verder helpen.

Dr. Put 			

Inwendige Ziekten 2 staat in voor de diagnose,
behandeling en verzorging van 30 patiënten met hart- en
longaandoeningen.

Dr. Stroobants

Dr. Schurmans

Op deze afdeling hebben we de mogelijkheid om de
hart- en ademhalingsfuncties te bewaken via monitors.
Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen,
kinesisten, diëtisten, sociale dienst, psychologen,
ergotherapeuten, logopedisten en pastorale medewerkers
streven naar een zo goed mogelijke behandeling en
verzorging.

Pneumologen:
Dr. van Puijenbroek Dr. Kluyt

Dr. Morias

Via de verpleegkundigen kan u met de behandelende
geneesheer een afspraak vragen. Het verpleegteam van
inwendige ziekten 2 staat onder leiding van Lieve
Raemaekers.

06u30: Overdracht nachtdienst naar de vroege dienst
07u00: Controle van parameters (bloeddruk,
temperatuur, hartritme, …) Eventueel een
bloedafname, hulp bij ochtendtoilet en
verzorging
08u00: Ontbijt en toediening medicatie, bedeling van
fris water
09u00: Geplande onderzoeken en behandelingen. Hulp
bij ochtendtoilet en verzorging, bedden
opmaken en orde kamer alsook menukeuze
samen met de voedingsconsulent
12u00: Middagmaal en toediening medicatie
13u00: Middagrust
14u00: Overdracht van de vroege dienst naar de late
dienst
15u00: Parametercontrole (bloeddruk, temperatuur,
hartritme, ...), orde kamer en eventueel
verzorging
16u30: Medicatietoediening
17u30: Avondmaal
20u00: Avondronde, toediening medicatie, informatie
over onderzoeken/behandelingen van de
volgende dag
21u30: Overdracht van de late dienst naar de
nachtdienst
22u00: De nachtverpleegkundige heeft tot 06u30
de verantwoordelijkheid

