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Afdeling B7 
Interne Geneeskunde
U bent of wordt opgenomen op afdeling Interne Geneeskunde van Gelre ziekenhuizen 
Apeldoorn. Deze afdeling bevindt zich samen met afdeling Geriatrie en Dermatologie 
op B7. In deze brochure treft u algemene informatie aan over de gang van zaken op 
deze afdeling. Wij wensen u een aangenaam verblijf.

De afdeling
Op afdeling Interne Geneeskunde komen patiënten vooral voor onderzoek en 
behandeling. De Interne geneeskunde richt zich op ziektes zoals: diabetes mellitus 
(suikerziekte), infectieziektes en nierziektes. 
De afdeling Geriatrie is een semi-gesloten afdeling. Dit betekent dat de klapdeuren soms 
dichtzijn vanwege onrustige patiënten. Bij de klapdeuren zit aan de linkerkant van de 
muur een grijze knop om deze deuren te openen.

Opname
Bij uw opname op de afdeling heeft u zo snel mogelijk een opname gesprek met de 
verpleegkundige. Deze verpleegkundige bespreekt de reden van uw opname met u, 
evenals de gang van zaken op de afdeling. 

Uw verblijf
De afdeling kent 1, 2 en 4 persoonskamers. Op de kamers worden zowel mannen als 
vrouwen verpleegd. Afhankelijk van de ernst van uw aandoening en beschikbare ruimte 
wordt bepaald op welk type kamer u ligt.
Tijdens uw opname kunt u ook gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer.

Contactpersonen
Bij opname wordt gevraagd naar de naam en telefoonnummer van twee contactpersonen. 
Uw contactpersoon kan na 11 uur naar de afdeling bellen voor informatie over uw 
gezondheidstoestand en is voor u en voor ons de schakel tussen het ziekenhuis en thuis. 
De verpleegkundige mag alleen aan de contactpersoon informatie over uw 
gezondheidstoestand verstrekken. Indien er meerdere contactpersonen is het verstandig 
om af te spreken wie er belt voor informatie. Dit voorkomt dat de verpleegkundige 
meermaals per dag gebeld wordt met dezelfde vragen. Andere familieleden en/of 
kennissen kunnen voor informatie contact opnemen met de contactpersoon. Wij vragen u 
uw familie hiervan op de hoogte te brengen.

Enkele afdelingsregels
• Er mag in het hele ziekenhuis niet worden gerookt, behalve in de rookruimte binnen 

en de rookabri’s buiten op het voorplein.
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• U kunt de afdeling verlaten wanneer u dat wilt en als uw toestand dit toelaat. 

Wilt u daarbij wel rekening houden met de voor u geplande onderzoeken en 
behandelingen, en met de visites van uw behandelend arts? Wilt u ons daarom voor 
uw vertrek meedelen waar u heen gaat?

• Uit hygiënische overwegingen zijn planten en bloemstukjes met potgrond, zoals 
bloembollen, op onze afdeling niet toegestaan.

Bezoektijden
• maandag t/m zaterdag: 14.00 - 15.00 en 18.00 -19.30 uur.
• zon- en feestdagen: 14.00 – 19.30 uur

Het is fijn om bezoek te ontvangen, maar het kan ook vermoeiend zijn, zeker vlak na een 
behandeling of onderzoek. U mag daarom maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. 
Stem dit ook af met uw bezoek.

Medewerkers
Op de afdeling werken artsen en verpleegkundigen samen om u de beste zorg te kunnen 
geven. Daarnaast werken co-assistenten, verpleegkundigen in opleiding, een secretaresse, 
voedingsassistent, afdelingsassistent en de huishoudelijke dienst op de afdeling. Het 
afdelingshoofd heeft de algehele leiding van de afdeling.

Artsenvisite
Op werkdagen wordt de ontwikkeling van uw ziekte besproken in de artsenvisite, waarbij 
aansluitend de zaalarts en de verpleegkundige u bezoeken. De internist is de supervisor 
en is twee keer per week aanwezig bij deze artsenvisite en aansluitend het bezoek aan u. 
De zaalarts en de supervisor zijn samen primair verantwoordelijk voor het medische 
beleid. De (zaal)arts bespreekt de onderzoeken en/of behandeling met u.

Gesprek met arts
Het is voor u mogelijk om, tijdens uw opname, een persoonlijk gesprek aan te vragen 
met de (zaal)arts. Desgewenst kunt u familie vragen hierbij aanwezig te zijn. Gesprekken 
met de arts worden gepland op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur. Een afspraak 
kunt u via de verpleegkundige aanvragen.

Ontslag
De (zaal)arts bespreekt met u het komende ontslag. Wij streven er naar u dit zo spoedig 
mogelijk te laten weten, zodat u zich hierop kunt voorbereiden. Eventuele recepten 
worden naar uw apotheek gefaxt. Daar kunt u de medicijnen op de dag van ontslag na 
16.00 uur ophalen of thuis laten bezorgen. Van de verpleegkundige krijgt u, als het 
nodig is, een afspraak voor de polikliniek mee. De (zaal)arts licht uw huisarts in over uw 
verblijf in het ziekenhuis.
Het kan zijn dat tijdens uw opname blijkt dat u meer zorg nodig heeft, bijvoorbeeld thuis 
via thuiszorg. Het kan ook zijn dat er een tijdelijke opname geregeld moet worden in een 



Interne Geneeskunde  |  INT-510.2  |  versie 8  |  pagina 3/3

Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 

© Gelre ziekenhuizen 

www.gelreziekenhuizen.nl

verpleeghuis. Als dit nodig is dan neemt de verpleegkundige contact op met het 
Transferbureau om dit voor u te regelen. Het kan zijn dat er voor bepaalde instellingen 
een wachtlijst is. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Meer informatie?
Zijn er onduidelijkheden tijdens uw verblijf of heeft u nog vragen? Uw eerste 
aanspreekpunt is dan de verpleegkundige. Blijven er vragen die de verpleegkundige niet 
kan beantwoorden? Dan kan hij/zij een gesprek voor u regelen met de zaalarts.

Wij doen ons uiterste best om u te verzorgen en te behandelen op een manier die past bij 
uw wensen en verwachtingen. Heeft u echter een opmerking, tip of klacht? Vraag dan 
gerust naar de dagcoördinator.

Bereikbaarheid afdeling
Telefoonnummer afdeling B7: 055 – 581 86 01


