U bent of wordt binnenkort opgenomen op een kamer voor palliatieve zorg op de
afdeling KNO, Oogheelkunde, Kaakchirurgie en Pijnbehandeling (8 Midden).
In deze folder vindt u informatie over zorg, diensten en voorzieningen op deze afdeling.

Palliatieve zorg
Afdeling KNO, Oogheelkunde, Kaakchirurgie
en Pijnbehandeling (8 Midden)

Kamers voor palliatieve zorg
De kamers zijn in het bijzonder bedoeld voor mensen bij wie verlichting van klachten veel
aandacht vraagt. Genezing is niet meer mogelijk. De kwaliteit van leven staat bij deze
zorgverlening voorop. We vinden het belangrijk dat u de gelegenheid heeft om al uw
wensen en behoeften ten aanzien van uw zorg en behandeling met ons te bespreken.
Verschillende zorgverleners werken nauw samen om hieraan zoveel mogelijk te voldoen.
Naast de behandeling van lichamelijke klachten, kunnen we ook ondersteuning bieden bij
de verwerking van uw ziekte en bij het omgaan met problemen die hieruit voortkomen.
Wanneer u dit wilt, willen we graag uw naasten hierbij betrekken. Wij streven ernaar u zo
snel mogelijk weer naar uw eigen of vervangende omgeving te laten gaan.
Opname
Op de dag van opname wordt u ontvangen door de verpleegkundige, die u naar uw kamer
brengt. Daarna komt de verpleegkundige bij u voor het opnamegesprek. Hij of zij stelt u een
aantal vragen die van belang zijn voor de verpleegkundige zorg. Zo hopen wij goed te
kunnen inspelen op uw klachten en behoeften. Verder wordt u wegwijs gemaakt op de
afdeling.
Dezelfde dag komt de afdelingsarts langs voor een medisch opnamegesprek en lichamelijk
onderzoek. Hij of zij licht u in over de mogelijke oorzaken, onderzoeken en behandeling.
Bent u via de Spoedeisende Hulp binnen gekomen, dan heeft de dienstdoende KNO arts u al
gezien voordat u op de afdeling wordt opgenomen. De dienstdoende KNO arts maakt dan
afspraken met de verpleging van de afdeling.
Artsen
De zaalartsen lopen iedere ochtend visite. Eenmaal per week is er “grote visite” onder leiding
van de medisch coördinator of het hoofd van de afdeling. Het Erasmus MC is een universitair
medisch centrum. Er worden studenten in de geneeskunde (co-assistenten) opgeleid tot arts.
Ook artsen die zich specialiseren (arts-assistenten) krijgen hun opleiding tot medisch
specialist in dit ziekenhuis.
Hierdoor zult u vaak meer hulpverleners rond het bed zien dan in de meeste ziekenhuizen
het geval is. Wij vragen hiervoor uw begrip.
De zaalartsen hebben contact met uw behandelend specialist. De visite is een goed moment
om uw vragen te stellen. Wilt u een uitgebreider gesprek met naasten erbij, dan kunt u de
verpleegkundige vragen een aparte afspraak te maken.
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Verpleegkundig team
Het unithoofd is samen met de regieverpleegkundige verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en de continuïteit hiervan.
De verpleegkundige teamleden, gediplomeerde verpleegkundigen, leerlingen en stagiaires,
werken in wisselende diensten bij u op de kamer. Op borden in de verpleegpost staat
aangegeven welke groep verpleegkundigen voor u zorgt. Dit zal zoveel mogelijk dezelfde
groep verpleegkundigen zijn. In iedere dienst is er één verpleegkundige die de zorg
coördineert. Hij/zij is het aanspreekpunt en kan zonodig inspelen op individuele wensen.
Deze verpleegkundige loopt ook mee met de artsenvisite.
Dagelijks bespreken wij met u wat de aandachtspunten zijn bij uw verpleging. Dit wordt
in het “Elektronisch Patiënten Dossier” genoteerd.
Overige medewerkers
De voedingsassistent(e) draagt zorg voor uw eten en drinken. Zij kan u behulpzaam zijn bij
het invullen van het formulier voor het keuzemenu. De zorgassistent ondersteunt de
verpleegkundigen bij hun dagelijks werk, helpt eventueel met bedden verschonen en zorgt
voor het aanvullen van materialen. De kliniekassistent(e) neemt, indien nodig, tijdens uw
opname bloed af en regelt diverse afspraken voor u.
Het team werkt verder nauw samen met medewerkers van andere specialismen zoals
diëtiste, fysiotherapeut, medisch maatschappelijk werkende, geestelijk verzorger,
psycholoog, logopediste en psychiater. In de meeste gevallen zult u, indien nodig, via de arts
of de verpleegkundige in contact komen met deze medewerkers. U kunt natuurlijk ook zelf
aan de verpleegkundige laten weten dat u graag een gesprek wilt hebben met een van deze
medewerkers. Hij of zij regelt dan een afspraak voor u.
De afdeling
De afdeling heeft 38 bedden, verdeeld over één-, twee- en vierpersoonskamers. Zes bedden
zijn bestemd voor patiënten van de afdeling Oogheelkunde, vier bedden voor de afdeling
Kaakchirurgie en drie bedden voor de Pijnbehandeling. Twee eenpersoonskamers zijn ingericht voor palliatieve patiënten. Aan de inrichting van de kamers voor palliatieve
patiënten is speciale aandacht besteed.
Op elke gang bevinden zich douches, toiletten, en op één gang een rolstoeldouche en –toilet.
Er is een dagverblijf op de afdeling aanwezig. Het dagverblijf is bedoeld als wachtruimte
voor de nieuwe opnames en als een recreatieruimte voor de patiënten. Hier staat een
televisie.
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Wat neemt u mee naar het ziekenhuis
-

Medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking

-

Uw patiëntenpas

-

Makkelijk zittende kleding voor in bed

-

Pantoffels

-

Sokken

-

Ochtendjas

-

Toiletartikelen (denk aan een lenzendoosje of een bakje voor uw gebit)

-

Eventueel een boek of tijdschrift

Pijnregistratie
Veel mensen worden hier opgenomen met pijn. Mogelijk is het ook een van de klachten
waarvoor u hier bent opgenomen. Pijn is een persoonlijk ervaring. U bent de enige die iets
over uw pijn kunt zeggen. De verpleegkundige zal u drie keer per dag vragen hoeveel pijn u
op dat moment heeft. De pijn geeft u aan met een cijfer tussen 0 en 10, 0 wil zeggen dat u
geen pijn heeft, 10 wil zeggen dat u ondraaglijke pijn heeft. Bij een pijnscore van 4 heeft u
extra pijnstilling nodig. De score is met name bedoeld om te kunnen monitoren of de pijn
minder of meer wordt, en of de huidige pijnstilling nog voldoende is. Uiteraard mag u ook
tussen deze drie momenten aangeven dat u pijn heeft.
Het cijfer dat u geeft, wordt door de verpleegkundige genoteerd. Op deze wijze kunnen
artsen en verpleegkundigen inzicht krijgen in het effect van de pijnbestrijding en samen met
u zoeken naar de beste behandeling voor uw pijnklachten. Hierbij wordt uiteraard ook gekeken naar de eventuele negatieve bijwerkingen u ervaart.
Bezoek
In principe kunt u de hele dag en avond bezoek ontvangen. Op deze manier is het mogelijk
om bezoektijden en aantal bezoekers op uw wensen af te stemmen. Ook kunt u, afhankelijk
van uw wensen, naasten betrekken bij de zorg.
Logeren op de palliatieve zorg kamer
Indien de situatie dat vraagt, kan uw naaste bij u op de kamer overnachten. Er is een
logeerbed aanwezig. De verpleegkundige kan u hierover informeren. Ook is er de mogelijkheid gebruik te maken van het familiehuis naast het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie
Daniel den Hoed (zie map).
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Maaltijden voor naasten
Bent u zo ernstig ziek dat uw naasten u niet willen verlaten, dan kan in overleg met de
verpleegkundige voor een naaste een maaltijd besteld worden. Deze maaltijd kan zowel
ontbijt, middageten of een avondmaaltijd zijn.
Wetenswaardigheden
-

Alle kamers hebben een aansluiting voor telefoon.
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden vanaf uw kamer.
De instructiefolder hangt bij het hoofdeinde van uw bed.

-

U kunt met uw eigen laptop gebruik maken van het draadloos netwerk (WiFi) van het
ziekenhuis, kies hiervoor als verbinding de hotspot en ga eerst naar www.erasmusmc.nl
om akkoord te gaan met de voorwaarden.

-

Op de kamer is een (gratis) televisie met DVD-speler en een USB-poort aanwezig.
De gebruiksaanwijzing zit in de map. Bij onduidelijkheden kunt u informatie aan de
verpleegkundige vragen.

-

Eenmaal per dag wordt de post bezorgd, meestal in de middag.

-

Het gebruik van mobiele telefoons is op de afdeling toegestaan mits dit niet storend is.
Wij vragen u uw telefoon op trilfunctie te zetten en op een plek te bellen waar andere
mensen er geen last van hebben. De verpleegkundige kan u hierover informeren.

-

Waardevolle eigendommen als geld, sieraden en dure apparatuur kunt u beter thuis
laten. Diefstal komt helaas regelmatig voor en het ziekenhuis stelt zich niet
aansprakelijk.

-

Roken is niet toegestaan in het ziekenhuis.

Kerkdienst
Elke zondag wordt er een oecumenische dienst gehouden. Wilt u naar de kerkdienst, maar
kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan zorgen vrijwilligers ervoor dat u gehaald en
gebracht wordt.
Naar huis
Al snel na de opname zal de verpleegkundige het ontslag ter sprake brengen.
Zij/hij inventariseert hoe de zorg tot heden verloopt en of er veranderingen te verwachten
zijn. Dit, om vroegtijdig te kunnen inspelen op de eventuele zorg die u na ontslag nodig
heeft. Uw afdelingsarts bespreekt met u wanneer u met ontslag kunt.
De verpleegkundige schakelt de transferverpleegkundige in als u aanvullende zorg of
hulpmiddelen nodig heeft. Kunt u niet meer naar huis dan kan zij/hij u ook helpen een keus
te maken tussen bijvoorbeeld een verpleeghuis of een hospice. De verpleegkundige kan u
hierover meer informatie geven.
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Indienen van een klacht
Het kan voorkomen dat u over uw behandeling of het verblijf in het ziekenhuis niet
tevreden bent. Het ligt voor de hand dat u uw klacht allereerst bespreekt met degene die
volgens u verantwoordelijk is voor het gebeurde. Als u dit niet wenst of als dit overleg niet
leidt tot een voor u bevredigend resultaat, dan kunt u de folder “klachtenopvang” uit het
folderrek op de afdeling halen of hierom vragen bij de verpleegkundige. In deze folder treft u
uitgebreide informatie aan over de klachtenprocedure in het Erasmus MC. Deze folder is ook
te vinden op www.erasmusmc.nl.
Tot slot
Wij hopen zoveel mogelijk aan uw wensen rondom uw behandeling tegemoet te komen.
Mocht u toch niet tevreden zijn, neemt u dan contact op met de regieverpleegkundige van de
afdeling.
Als u nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan de arts of verpleegkundige van de afdeling.
De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer (010) 703 31 16.
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Vragen en aantekeningen
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