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Acute Opname Afdeling
Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA) B5 van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. 
Op deze afdeling helpen wij patiënten die met spoed worden opgenomen. In principe 
verblijft u maximaal 72 uur op deze afdeling. Deze folder geeft u uitleg over de gang 
van zaken en praktische informatie over de AOA.

Waarom een Acute Opname Afdeling?
Uit onderzoek is gebleken dat een AOA de kwaliteit van zorg verhoogt. Dit komt doordat 
artsen makkelijker geraadpleegd kunnen worden waardoor een snellere diagnostiek en 
behandeling mogelijk is. Ook voorkomt een AOA verstoring van werkprocessen op 
reguliere verpleegafdeling door ongeplande opnames van patiënten.

Opname
Op de Acute Opname Afdeling (AOA) liggen alleen patiënten die met spoed zijn 
opgenomen. Veelal gebeurt dit via de afdeling Spoedeisende Hulp of via een polikliniek. 
De OA bevindt zich op afdeling B5. Dit is een gemengde afdeling. 

U verblijft over het algemeen niet langer dan 48 tot 72 uur op de AOA. Binnen deze 
periode wordt de benodigde (acute) zorg verleend, een diagnose gesteld en een 
behandelplan gemaakt. Na deze periode gaat u naar een reguliere verpleegafdeling in het 
ziekenhuis, naar een andere zorginstelling (zoals een verzorgingshuis) of naar huis.
Voor de tijdstippen waarop patiënten van de AOA naar een verpleegafdeling worden 
overgeplaatst bestaat geen vaste regel.Meestal vindt overplaatsing plaatst op 
verschillende tijden in de dagdienst tussen 10.00 uur en 15.00 uur.
Voor het stellen van een diagnose zijn onderzoeken nodig. Deze worden zoveel mogelijk 
vanuit de AOA gedaan.

Uw verblijf
De AOA is een afdeling met 33 bedden waar 24 uur per dag patiënten met verschillende 
klachten worden opgenomen en ontslagen. U zult merken dat het verloop van patiënten 
op de afdeling groot is. Dit kan in sommige gevallen voor verstoring van uw rust zorgen. 
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Tijdens uw verblijf op de afdeling wordt per dienst een verantwoordelijk verpleegkundige 
voorgesteld. Deze verpleegkundige is naast het verlenen van zorg ook uw eerste 
aanspreekpunt voor vragen.
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Visite van artsen
De artsen lopen meerdere keren per dag visite om het behandelbeleid te bepalen. Dit 
gebeurt ’s morgens tussen 8.00 uur en 10.00 uur en in de middag komen zij indien nodig 
nogmaals langs. Op de afdeling zijn naast specialisten ook arts-assistenten betrokken bij 
uw behandeling. Uiteraard hebben deze artsen nauw overleg met uw behandelend 
specialist.

Contactpersonen
Tijdens de opname wordt u de naam en adres van twee personen gevraagd, die uw 
contactpersonen zijn tussen thuis en ziekenhuis. In verband met de privacy wordt door 
ons uitsluitend aan deze contactpersonen informatie over u gegeven of vragen wij hen om 
informatie over u.
Uw contactpersonen kunnen ons bellen bij vragen. Wij willen hen vragen dit zoveel 
mogelijk na 10.00 uur te doen. Het is van belang dat u met uw familie afspreekt wie, 
buiten uzelf, inlichtingen over u mag vragen. Wij vragen u vriendelijk uw familie en 
kennissen bij uw contactpersoon te laten informeren over uw gezondheidstoestand.

Bezoektijden
Bij opname kunnen twee van uw naasten u begeleiden naar de afdeling. Daarna gelden 
de volgende bezoektijden:
maandag t/m zaterdag: 14.00 - 15.00 en 18.00 - 19.30 uur
zon- en feestdagen: 14.00 - 19.30 uur

Persoonlijke eigendommen
Het zoekraken of diefstal van persoonlijke eigendommen is in het ziekenhuis helaas 
mogelijk. Breng daarom geen kostbaarheden of sieraden mee. Heeft u deze wel bij u? 
Geef ze met het bezoek mee naar huis. Gelre ziekenhuizen is niet aansprakelijk voor het 
zoekraken of diefstal van uw eigendommen.

Afdelingskeuken
De afdelingskeuken wordt niet gebruikt door patiënten en bezoek. Dit in verband met de 
hygiëne. Wel kunt u gekoelde en verpakte etenswaren bewaren in de patiëntenkoelkast in 
de afdelingskeuken. Deze moet u voorzien van uw naam en de datum. Het verwarmen 
van meegebrachte etenswaren is niet toegestaan.

Verlaten van de afdeling
Wilt u rekening houden met de voor u geplande onderzoeken en met de visites van uw 
behandelend arts, wanneer u de afdeling wilt verlaten? Laat ons daarom voor uw vertrek 
weten waar u heen gaat en laat eventueel een mobiel nummer achter. Wij kunnen u dan 
bereiken in het geval er ploseling een onderzoek moet worden gedaan of als er bezoek 
voor u is.
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Voorzieningen

Televisie, telefoon en Wifi
Op de afdeling is het mogelijk om gebruik te maken van telefoon en televisie. Dit zijn 
betaalde diensten. Wij verwijzen u graag naar het informatiekanaal op de televisie bij uw 
bed, dat verschijnt als de televisie aangezet wordt.
In het ziekenhuis is gratis Wifi. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig. Vraag naar het
informatiekaartje bij uw verpleegkundige.

Roken
Roken op de afdeling is niet toegestaan. U kunt op één plaats roken: buiten bij de 
rookabri’s (niet onder de luifel).
Kunt u niet zelfstandig naar de rookabri toe? Dan kunt , u in overleg met de
verpleging, door uw bezoek/ familie naar de rookabri gebracht worden. Voor het
verpleegkundige team is het ook buiten bezoektijden niet mogelijk u naar de rookabri
te brengen.

Bereikbaarheid & informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder of uw opname? Stel ze dan aan 
deverpleegkundige die voor u zorgt.

Afdelingshoofd: Anouk Aanstoot
Zorgcoördinatoren, Rosalie Looys, Alinda Goedkoop, 

Telefoon: 055-5818505. 


