Afdeling Interne
geneeskunde

Medisch team en uw behandeling
U bent op dit moment opgenomen op afdeling Interne geneeskunde. Tijdens deze
opname ziet u veel verschillende gezichten. Ook krijgt u te maken met bepaalde
routines en manier van werken op de afdeling. Om u wegwijs te maken en te zorgen
dat er zo min mogelijk onduidelijkheden zijn, leggen we u in deze folder meer uit over
de afdeling en het medisch team.

Arts-assistent
Voor de dagelijkse medische zorg heeft u vooral contact met onze arts-assistent,
mevrouw Verwiel. Zij is basisarts en verleent onder directe supervisie van de internist de
dagelijkse zorg op de afdeling. Dit houdt in dat zij dagelijks met de verpleegkundige bij u
langs komt en met u bespreekt hoe het met u gaat. Verder vertelt zij u wat de uitslagen
zijn van onderzoeken en hoe het verdere medisch beleid zal zijn. Ook voert zij gesprekken
met u en uw naasten over de voorgestelde onderzoeken en/of behandelingen, overlegt zij
met andere behandelaars en informeert zij uw huisarts.

Co-assistenten
Op de afdeling interne geneeskunde worden ook co-assistenten opgeleid. Dit zijn medisch
studenten in de laatste fase van hun studie. Zij zullen zich gedurende hun stage op onze
afdeling verder bekwamen in het uitvragen van klachten, het verrichten van lichamelijk
onderzoek en het bespreken van uitslagen en behandelbeleid met patienten. Dit gebeurt
uiteraard onder heel directe en strikte supervisie van de arts-assistent en internist.

Internisten
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De internisten rouleren per week (maandag t/m zondag) als supervisor op de afdeling.
In deze periode overlegt de internist dagelijks met de arts-assistent over hoe het met u
gaat en welke onderzoeken en/of behandelingen zijn afgesproken. Verder komt hij/zij
samen met de arts-assistent twee tot drie keer per week bij u langs.
Eén keer per week worden in een zogenaamde ‘Grote Visite’ alle patiënten heel uitvoerig
besproken met twee internisten, de apotheker en de medisch microbioloog. Het is
mogelijk dat uw eigen behandelend internist kliniekdienst heeft tijdens uw opname. Het
is echter ook goed mogelijk dat een van de andere internisten in deze periode
verantwoordelijk is voor de medische zorg op de afdeling. In dat geval zal die internist
uiteraard zo nodig contact hebben met uw eigen internist om uw behandeling af te
stemmen.
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Consulenten
Soms vindt de internist het nodig dat een andere medisch specialist meekijkt bij uw
behandeling, dan kan het gaan om bijvoorbeeld een cardioloog, longarts of chirurg. De
internist vraagt deze arts dan in consult en samen bepalen ze in overleg met u de verdere
behandeling. Echter, de internist blijft in principe wel uw hoofdbehandelaar en is als
zodanig ook voor u het aanspreekpunt.

Gesprek met arts
We bespreken dus dagelijks met u aan bed de meest recente uitslagen, gestelde
diagnose(s) en het voorgestelde beleid (eventuele verdere onderzoeken en/of
behandeling). Desondanks kunt u behoefte hebben aan een uitgebreider gesprek waarbij
ook uw partner en/of familieleden aanwezig zijn. Dit is altijd mogelijk. Geef dit aan bij
de arts-assistent of de verpleging en zij zorgen dat u een afspraak krijgt met de artsassistent of uw behandelend internist.

Ontslag
Zodra wij zicht hebben op een ontslagdatum hoort u dat van ons, dan kunt u zich daarop
voorbereiden. Er worden dan een aantal dingen met u besproken en geregeld:
 Is er thuiszorg nodig of (tijdelijke) overplaatsing naar een revalidatiekliniek of
verpleeghuis? In dat geval proberen we dat in overleg met de indicatiecommissie te
regelen.
 De apotheek komt bij u langs om de lijst met ontslagmedicatie met u door te nemen,
zo weet u precies wat er aan medicatie gestart, gestopt of veranderd is. De apotheek
geeft dit ook door aan uw eigen apotheek en regelt dat u de juiste medicatie mee
krijgt naar huis. Dit kan ook via de Gelre apotheek in de hal van het ziekenhuis.
 Als u wilt, kunt u de arts-assistent vragen om een ontslaggesprek met haar zelf of
uw behandelend internist. Dit is met name van belang als u nog met vragen of
onduidelijkheden zit over de opname.
 Wij zorgen voor een medische overdracht aan uw huisarts of verpleeghuisarts.
Hij/zij ontvangt binnen enkele dagen een ontslagbrief.
 U hoort of er nog controles op de polikliniek nodig zijn bij de internist of een ander
specialisme, u krijgt hiervoor de afspraken mee op papier.
 Als een poliklinisch vervolg traject is afgesproken is, kunt u ook na ontslag bij
vragen, onduidelijkheden of klachten contact opnemen met de polikliniek Interne
geneeskunde, tel:0575 – 592 812.
 Hoeft u niet meer op controle te komen op de polikliniek? Dan wordt de
behandeling weer overgedragen aan de huisarts. Als er dan in de thuissituatie
nieuwe klachten ontstaan, moet u contact opnemen met uw huisarts. Hij/zij kan zo
nodig met uw behandelend internist overleggen.
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Wie is wie?

Dhr. L. Ausema
Internist-intensivist

Mw. E.M. Derksen
Internistendocrinoloog

Dhr. Dr. K.Eechoute,
internist-oncoloog

Mw. Dr. E.E.M.
van Ginneken
Internistendocrinoloog

Mw. Dr. H. Meulenbeld
Internist-oncoloog

Mw. L. Strobbe
Internist
oncoloog/hematoloog
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Mevr A. Verwiel,
arts-assistant
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Mw. G.W.
Semplonius
Internist

Mw. J. van Os
Internist

