BELANGRIJK BIJ OPNAME
IN HET ZIEKENHUIS

BELANGRIJK OM TE WETEN

Een juiste opvolging van de medicatie vinden wij heel
belangrijk. Daarom dringen wij erop aan dat elke patiënt
zijn thuismedicatie in de juiste verpakking meebrengt en
noteert op een lijst. Hierop ook de juiste dosering en tijdstip van inname voor de volledige thuismedicatie.

• Het polsbandje dat u bij opname krijgt, maakt onder
alle omstandigheden duidelijk wie u bent. Zo kunnen er
geen vergissingen gebeuren. Houdt het dus gedurende
uw opname altijd aan. Indien u het verliest meld dit dan
aan de verpleegkundige.
• Met vragen over allerhande sociale aspecten kan u zich
richten tot de sociale dienst. U kan steeds een afspraak
maken via een verpleegkundige.
• Wanneer u de dienst verlaat, is het aangewezen dit
even te melden aan een verpleegkundige.
• Tijdens het schooljaar zijn er steeds student-verpleegkundigen die meewerken op de afdeling en hier de kans
krijgen het beroep te leren. Wij vragen u vriendelijk hen
hiervoor de kans te bieden.
.

Naast medicatie hechten we ook veel belang aan de
bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon.
Breng het telefoonnummer van uw vertrouwenspersoon
mee en hou ons op de hoogte van andere belangrijke
info zoals allergieën,…

De bezoekuren
Wij vragen u enkel bezoek te laten komen binnen de
bezoekuren. Dit dient voor de nodige rust van de
patiënten en de noodzakelijke werkruimte voor de
medewerkers.
Dank u alvast om hiermee rekening te houden.

INWENDIGE ZIEKTEN 1
011 71 52 00

Gemeenschappelijke kamer bezoek van 14u tot 20u
Privékamer bezoek van 11u tot 21u.
Er kunnen enkel uitzonderingen toegelaten worden na
overleg met de afdeling.
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WELKOM

ONZE ARTSEN
Gastro-enterologen:
Dr. Leus

Dr. Swinnen

Dr. Willems

Welkom op de verpleegafdeling ‘inwendige ziekten 1’.
Als u na het doorlezen van deze folder nog vragen hebt,
aarzel dan niet om het personeel of de hoofdverpleegkundige hierover te contacteren. Zij staan graag tot uw
dienst.
Inwendige ziekten 1 staat in voor de diagnosestelling,
behandeling en verzorging van 29 patiënten met diverse
aandoeningen. We werken samen met de volgende
disciplines:
• gastro-enterologie
• neurologie
• endocrinologie
• oncologie/ pneumologie
Samen met het multidisciplinair team van artsen,
verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, sociale dienst, psychologen en pastorale
medewerkers streven wij naar een zo goed mogelijke
behandeling en verzorging.
.

AFSPRAAK MET ARTSEN
Neurologen:
Dr. Doberenz

Dr. Medaer

Dr. Rogojan
De patiënt kan een vertrouwenspersoon aanduiden die
contactpersoon is in de communicatie met de arts en
ziekenhuismedewerkers, naast de informatie aan de
patiënt zelf natuurlijk.

Endocrinologen:
Dr. Laga		

Dr. Vanderstappen

Mogelijkheden om een afspraak te maken:
Bij de gastro-enterologen kan de vertrouwenspersoon
aanwezig zijn op de kamer tijdens de zaalronde op elke
weekdag tussen 14u00en 16u00.
Vertrouwenspersonen die de neuroloog wensen te
spreken, kunnen via de verpleegkundige een afspraak
vragen.
Voor endocrinologie kan dit op weekdagen bij de
patiënt op de kamer tussen 14u00 en 16u00, bij voorkeur
minstens één dag vooraf te melden.

Oncoloog/pneumoloog:
Dr. van Puijenbroek

Bij de disciplines oncologie/pneumologie kan deze
afspraak via de verpleegkundige geregeld worden .

