Afdeling A5
Longziekten
Op afdeling A5 Longziekten worden patiënten opgenomen voor de longartsen. Bij uw
komst op de afdeling heeft u een gesprek gehad met een verpleegkundige. Daarbij
heeft u veel informatie gekregen en nieuwe indrukken opgedaan. Deze folder is
bedoeld om u vertrouwd te maken met de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling.

Medewerkers Longziekten
De afdeling Longziekten valt onder leiding van het afdelingshoofd.
Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Voor de organisatie van de directe
patiëntenzorg zijn de zorgcoördinatoren verantwoordelijk. Zij dragen zorg voor het
totale zorgtraject van een patiënt en sturen verpleegkundigen, leerlingen en stagiaires
aan. De zorgcoördinatoren werken overdag van maandag tot en met vrijdag.
Op de afdeling wordt gewerkt met een team van verpleegkundigen die zoveel mogelijk
zorg dragen voor dezelfde patiënten. Op deze manier willen wij het aantal ‘gezichten’
aan uw bed beperken. De verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor uw vragen.
Bij de zorgcoördinator kunt u terecht met vragen die niet beantwoord kunnen worden
door de verpleegkundige die op die dag voor u zorgt.
Bij het secretariaat hangt een bord waarop staat welke verpleegkundige voor welke
patiënten op welke kamers zorgt.
Het team wordt ondersteund door een secretaresse, een voedingsassistente en een
afdelingsassistent(e). Medewerkers schoonmaakonderhoud maken de kamers en gangen
schoon. Patiëntenvervoer naar en van andere afdelingen verzorgt in principe de
afdelingsassistent(e).
Iedere morgen is er een (andere) gastvrouw- of heer aanwezig. Zij/hij komt onder andere
om bloemen te verzorgen. In overleg wil zij/hij u ook van dienst zijn met ‘hand en
spandiensten’ (bijvoorbeeld halen van de krant).

Specialisten Longziekten
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De longartsen zijn verantwoordelijk voor het medische beleid. De longartsen zijn:
 Drs. C.C. de Boer
 Drs. N.B. Pronk
 Drs. E.G.M. Cobben-Beld
 Drs. J.J.C.M. Rooijmans-Rietjens
 Drs. M.J. Möllers
 Dr. S. Simons
 Dr. F.M. Wachters
Daarnaast werkt er per periode ook een tijdelijke longarts (chef de clinique).
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Op de afdeling zijn een arts-assistent en physisian assistent aanwezig die taken
overnemen van de longartsen. Zij lopen ’s ochtends de visite.
Om de dag loopt de longarts die de betreffende week kliniekdienst heeft, de visite met
hen mee. De longarts is ’s ochtends altijd op de afdeling aanwezig om hen te
superviseren. Het kan dus zijn dat niet uw eigen longarts het beleid bepaalt tijdens uw
opname. Wel is er nauw overleg met uw eigen longarts. Op maandag is er wisseling van
dienst en wordt u overgedragen aan een collega longarts.
De specialist, arts-assistent of physisian assistent bespreekt tijdens de visite met u de
ontwikkelingen rond uw behandeling en onderzoek(en). Mocht iets niet duidelijk zijn,
geeft u dit dan aan tijdens de visite of kom er de volgende dag op terug. Wilt u een
persoonlijk gesprek? Laat dit dan weten aan een verpleegkundige.

Gang van zaken
Algemene informatie
Informatie over de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis vindt u in de brochure
‘Welkom in Gelre ziekenhuizen, informatie voor patiënten’. Heeft u deze brochure niet
gekregen? Vraag er dan alsnog om.

Bezoek
De bezoektijden zijn:
 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.

Bereikbaarheid
Gaat u van de afdeling? Wilt u dan een briefje op uw bed leggen of even doorgeven aan
de verpleging dat u weg bent? Komt er bezoek voor u of zijn er onverwachte
onderzoeken nodig? Dan kunnen wij u bereiken.

Bed toewijzing
Bij uw komst op de afdeling krijgt u door de zorgcoordinator een bed toegewezen. Dit is
in principe op een 4 persoons- of 2 persoonskamer. De 1 persoonskamers zijn
voorbehouden aan patiënten die bijvoorbeeld in isolatie verpleegd moeten worden.
Een enkele keer is het nodig om u te verhuizen naar een andere kamer. Dit wordt altijd
vooraf met u besproken.

Klacht of onvrede?
Heeft u een klacht of onvrede over onze zorgverlening? Dan vragen wij u dit direct aan
te geven aan de verpleegkundige, zodat wij samen met u tijdens uw opname het probleem
hopelijk kunnen verhelpen.
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Komt u er met de verpleegkundige niet uit? Dan bespreekt de zorgcoördinator of het
afdelingshoofd met u uw probleem en wat er verder nodig is om dit te verhelpen.

Contactpersoon
In verband met uw privacy wordt in principe alleen informatie over u gegeven aan uw
eerste contactpersoon. U bepaalt zelf wie uw contactpersoon is. Geef aan familie en
kennissen door wie dit is. Voor telefonische informatie kan uw contactpersoon bellen:
 Bij voorkeur tussen 11.00 en 12.00 uur of tussen 16.00 en 17.00 uur;
 Tel: 055 - 581 88 51.
Uiteraard kan hiervan in bijzondere situaties worden afgeweken.

Het ontslag
Het tijdstip van ontslag ligt doorgaans tussen 9.00 en 10.00 uur. U krijgt een
afsprakenkaartje en eventuele andere formulieren mee. Ga goed na of u alles weet wat u
thuis mag en bij wie u verder terecht kunt met eventuele vragen. Uw huisarts krijgt van
de behandelend specialist een verslag over uw verblijf in het ziekenhuis.

Maatschappelijk werk
Het kan zijn dat u of uw familie problemen ervaart door opname of verblijf in het
ziekenhuis. De afdeling maatschappelijk werk kan u daar bij helpen; soms met een
gesprek, soms met informatie of advies. Ook kunt u hulp krijgen bij het regelen van
praktische zaken.

Tot slot
Niet alles is in folders te benoemen. Heeft u vragen? Stel deze gerust. Wij proberen uw
verblijf op onze afdeling zo aangenaam mogelijk te maken. Toch kunnen er dingen zijn
waar u mee zit of die u storen. Wij stellen het zeer op prijs als u dat met ons
bespreekbaar maakt. Wij wensen u een zo goed mogelijk verblijf op onze afdeling en van
harte beterschap.

Bereikbaarheid



Afdeling A5 is te vinden via route 102
Telefoonnummer: 055 - 581 88 51

Uw telefoonnummer op de afdeling is:
.........................................................................
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U bent toegewezen aan zorgcoördinator:
.........................................................................
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