Centrumlocatie

U wordt opgenomen op de Extra Care kamer van de unit Algemene Chirurgie/ Traumatologie.
Op deze kamer kunnen wij u een tijdje beter in de gaten houden.
Deze folder is ter ondersteuning van de mondelinge informatie die u krijgt.
De Extra Care kamer
De Extra Care kamer is een patiëntenkamer met de mogelijkheid u extra te bewaken. Op de
Extra Care kamer kunnen een aantal dingen nieuw voor u zijn:
-

Op deze kamer wordt veel gebruik gemaakt van elektronische apparatuur. Deze
apparatuur dient om onder andere het hart, de ademhaling en de bloeddruk te
controleren. Er kunnen diverse alarmen afgaan. De verpleegkundige let hierop.

-

Er hangt een monitor (beeldscherm) bij uw bed. Deze monitor is verbonden met een
centrale monitor in de verpleegpost. Als de verpleegkundige niet in de kamer is, kunnen
de gegevens op deze monitor bekeken worden.

-

Om uw hartritme te observeren krijgt u ‘plakkers’ op uw borst, deze worden aangesloten
op de monitor.

Wetenswaardigheden
-

Bloemen zijn op de Extra Care kamer toegestaan; maar wij vragen u dit in verband met
ruimtegebrek te beperken tot u naar een gewone patiëntenkamer verhuist.

-

U mag gebruikmaken van uw eigen mobiele telefoon. Houdt u zich daarbij wel aan de
gedragsregels. Denkt u aan de rust van anderen.

-

Voor iedere patiënt bestaat de mogelijkheid om een televisie en telefoon te huren. Meer
informatie vindt u in de folder televisie- en telefoonservice van Patientline.

-

Op de kamer is draadloos internet beschikbaar.
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-

Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis te nemen.
Mocht u geopereerd worden, dan kunnen wij uw waardevolle spullen voor u bewaren.

Wij vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van uw eigen toiletspullen. Pyjama, zeep,
tandenborstel, deodorant, kam en eventueel scheerapparaat is voldoende. Overige kleding /
schoenen heeft u niet nodig tijdens uw verblijf op de Extra Care kamer. Deze kunt u mee
laten nemen zodra u van de Extra Care kamer naar een gewone kamer op de unit verhuist.
Informatieverstrekking aan partner of familie
Op de afdeling wordt gewerkt in wisseldiensten. De dienstwisselingen zijn om 07:30 uur,
14:30 uur en om 22:45 uur. Tijdens een dienst zorgt steeds dezelfde verpleegkundige voor u.
Deze verpleegkundige kan uw naasten informeren over uw welzijn.
De medische verantwoordelijkheid ligt bij de traumatoloog. Indien u vragen heeft over de
behandeling kunt u een afspraak maken voor een gesprek via deze verpleegkundige.
Bezoek
De bezoektijden op onze afdeling zijn dagelijks van 11:00 tot 12:00 uur en van 16:00 uur tot
19:30 uur. Wij vragen om met niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek te komen.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Benodigdheden

U dient er rekening mee te houden dat tijdens bezoektijden onderzoeken en dergelijke
kunnen plaatsvinden. De afdeling is tussen 20:00 en 06:00 uur alleen toegankelijk via de
intercom bij de klapdeuren. U kunt wel zonder intercom de afdeling verlaten door middel

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust aan de arts
of verpleegkundige.
Belangrijke telefoonnummers:
Unit Traumatologie, verpleegpost 010 703 33 06 / 010 703 14 71
J. van der Linden, unithoofd

010 703 35 27
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Vragen
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van de zwarte knop naast de deur.

