Centrumlocatie

U wordt opgenomen op de afdeling Inwendige Geneeskunde unit 5 Noord of
unit 5 Midden van het Erasmus MC. Deze folder geeft informatie over de gang van
zaken op de afdeling.
De afdeling Inwendige Geneeskunde bestaat uit twee gedeelten:
Unit 5 Noord is de klinische afdeling. Hier worden patiënten voor een langere tijd
opgenomen. Informatie over deze unit vindt u op bladzijde 2.
Unit 5 Midden is de afdeling voor kortverblijf en dagbehandeling. Opnames
vinden plaats van maandag tot en met vrijdag. In het weekend en op feestdagen is
de afdeling gesloten. Informatie over deze unit vindt u op bladzijde 3.
Unit 5 Noord en Unit 5 Midden
De algemene informatie voor beide units kunt u vinden op bladzijde 4 t/m 6.
De medewerkers van afdeling Inwendig Geneeskunde unit 5 Noord en
unit 5 Midden wensen u een aangenaam verblijf.

Afdeling Inwendige Geneeskunde
Unit 5 Noord / Unit 5 Midden

Informatie unit 5 Noord
Unit 5 Noord is een afdeling waar patiënten voor lang verblijf worden opgenomen. De duur van de opname kan variëren van enkele dagen tot weken. De
afdeling telt 30 bedden verdeeld over 2- en 4-persoons kamers en isolatiekamers.
Op onze afdeling wordt gemengd verpleegd, dat wil zeggen dat er zowel mannen
als vrouwen op één kamer kunnen liggen.
Er wordt tevens patiëntgericht verpleegd. Dit houdt in dat één verpleegkundige de
totale zorg voor een aantal patiënten coördineert. Als u vragen heeft van welke
aard dan ook, kunt u zich altijd tot die verpleegkundige wenden. In de gang hangt
een overzichtsbord waarop u kunt zien wie de coördinatie van uw zorg op uw
kamer heeft.
Op werkdagen wordt er in de voormiddag visite gelopen door de artsen en de
verpleegkundigen.
U wordt vriendelijk verzocht op de afdeling aanwezig te zijn. Tijdens de visite op
uw kamer, dus ook bij uw kamergenoten, is telefoneren niet toegestaan omdat dit
erg storend is. Wij verzoeken u om uw telefoon (kortdurend) uit te schakelen.
Tijdens het bezoekuur kunnen er onderzoeken plaatsvinden. Wij vragen uw
begrip voor het feit dat deze doorgang vinden, ook al is er bezoek aanwezig.
Het Erasmus MC is een Universitair Medisch Centrum waar artsen en verpleegkundigen worden opgeleid. Op afdeling 5 Noord worden leerlingen en stagiaires
in de verpleegkunde daarom altijd begeleid door ervaren verpleegkundigen.
Telefoonnummer unit 5 Noord: 010 703 36 79 of 010 703 18 51.

2

Informatie unit 5 Midden
Afdeling 5 Midden is de afdeling voor kortverblijf en dagbehandeling. In het
weekend is de afdeling gesloten. Er vinden vooral kortdurende onderzoeken en
behandelingen plaats.
Tevens wordt er medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht.
De afdeling telt 14 bedden, verdeeld over 2- en 4-persoons kamers. Op de afdeling
wordt gemengd verpleegd, dat wil zeggen dat er zowel mannen als vrouwen op
één kamer kunnen liggen.
De verpleegkundigen werken nauw samen met de artsen. Samen lopen zij
dagelijks de visite. Op de gang hangt een overzichtsbord met de aanwezige
verpleegkundigen.
Telefoonnummer unit 5 Midden: 010 703 31 76.
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Algemene informatie voor beide units
Dag van opname
Op de dag van opname wordt u door een gastheer of gastvrouw naar de afdeling
gebracht.
U wordt op de afdeling ontvangen door de secretaresse. Deze wijst u de kamer
waar u wordt opgenomen. U maakt kennis met de verpleegkundige die u is
toegewezen. Met deze verpleegkundige heeft u een opnamegesprek. De verpleegkundige kan u meer informatie geven over de afdeling en u kunt zo nodig vragen
stellen. Hierna wordt u rondgeleid over de afdeling.
In de loop van de dag komt de arts langs voor de medische opname.
Tijdens de eerste dag van opname maakt u tevens kennis met andere medewerkers van de afdeling. Daarom vragen wij u om deze eerste dag op de afdeling
te blijven.
Voorzieningen op de afdeling
In uw kamer heeft u een nachtkastje en een garderobekast. De garderobekast is
afsluitbaar. Laat waardevolle eigendommen liever thuis. Het ziekenhuis is niet
aansprakelijk voor verlies of diefstal.
Bij het bed hangt een bedieningsmechanisme voor bel, radio, bedlampje en
telefoon. De telefoon kan worden aangesloten door het cijfer “9” in te toetsen.
Informatie hierover vindt u in de folder bij uw bed of op de gang. Het gebruik van
mobiele telefoons is toegestaan.
Meegebrachte geluidsapparatuur mag u alleen beluisteren met een hoofdtelefoon.
Boven uw bed hangt een televisie. U kunt deze laten activeren door de “9” van uw
vaste telefoon in te toetsen. Informatie, over bijvoorbeeld de kosten, kunt u via dit
nummer verkrijgen of in de folder bij uw bed of op de gang.
Bij de lift is een dagverblijf. Hier kunt u gratis televisie kijken en bezoek
ontvangen. Ook is er een koelkast voor uw eigen producten. U wordt verzocht
naam en datum op het product te vermelden als u gebruik maakt van deze
koelkast. Producten die 7 dagen na deze datum nog in de koelkast staan, worden
verwijderd.
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Medewerkers
De medisch coördinator heeft de eindverantwoording op medisch gebied.
De zaalarts doet zijn/haar werk onder verantwoordelijkheid van een superviserend arts. In het weekend wordt er in principe geen visite gelopen. Bijzonderheden worden door de verpleegkundigen onder de aandacht gebracht bij de arts.
Als u en uw familie een gesprek willen met de zaalarts, kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige.
Het unithoofd heeft de eindverantwoording voor de verpleegkundige zorg.
De regieverpleegkundige heeft de dagelijkse leiding van het team verpleegkundigen.
De verpleegkundigen werken in wisseldiensten, er is een dag-, avond- en nachtdienst. De dienstwisselingen zijn om 7.30 uur, om 15:45 uur en om 23:15 uur.
De afdelingsassistente assisteert de verpleegkundigen bij de dagelijkse verzorging
van de afdeling.
De kliniekassistente doet bij u de bloedafnames.
De voedingsassistente zorgt voor uw eten en drinken.
De afdelingssecretaresse regelt het ziekenvervoer en polikliniek afspraken.
Maaltijden
Ontbijt:

ongeveer 8.00 uur

Warme maaltijd:

ongeveer 12.00 uur

Avondmaaltijd (brood) :

ongeveer 17.00 uur

U kunt zelf kiezen wat u wilt eten. De voedingsassistente kan u uitleg geven over
het keuze- formulier. Er is één werkdag nodig om uw voedingswensen te
verwerken. In de tussentijd krijgt u een standaardmaaltijd.
Rond 10.00 uur, 14.30 uur en 20.00 uur is er koffie, thee en frisdrank.
Rustuur
Tussen 13.00 uur en 14.00 uur kunt u rusten. In het belang van de rust op de
afdeling willen we graag dat u gebruik maakt van dit rustuur.
Dagelijkse controles
Rond 14.00 uur komt de verpleegkundige langs om controles (bloeddruk,
temperatuur en pols) bij u te doen. Wij vragen u rond die tijd op uw kamer
aanwezig te zijn.
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Bezoek
De bezoektijden op de afdeling zijn dagelijks van 15.00 uur tot 19.30 uur.
Op zon- en feestdagen is uw bezoek ook welkom van 11.00 uur tot 12.00 uur. Er
mogen maximaal twee personen bij u aan bed komen. Dit in verband met drukte
op de kamer.
Voor bezoek buiten de bezoektijden kunt u met uw verpleegkundige overleggen of
u uw bezoek kunt ontvangen in het dagverblijf of in de centrale hal van het
ziekenhuis.
De bezoekerstoiletten bevinden zich in de centrale hal.
Wanneer u de afdeling verlaat, meldt u dit dan aan de verpleegkundige!

Weekendverlof
Het kan zijn dat u voor onderzoeken komt en u zich niet ziek voelt. In sommige
gevallen kunt u dan (alleen met toestemming van de arts) met weekendverlof. U
mag dan vrijdagavond 18:00 uur naar huis en wordt zondagavond om 20.00 uur
weer verwacht op de afdeling. U krijgt dan eventueel medicijnen en een medicijnlijst mee.
Naar huis
Uw zaalarts bespreekt met u wanneer u naar huis gaat. Meestal is dit de dag van
tevoren. U krijgt zo nodig adviezen voor thuis, recepten en polikliniekafspraken.
De zaalarts informeert uw huisarts, zodat deze op de hoogte is van wat heeft
plaatsgevonden in het ziekenhuis. Op de dag van ontslag mag u het ziekenhuis
tussen 9.00 uur en 10.00 uur verlaten.
Informatie aan derden
Uw familie of kennissen willen natuurlijk op de hoogte blijven van uw situatie.
Wij vragen u om, zo mogelijk, één contactpersoon op te geven. Deze kan de
informatie aan andere belangstellenden doorgeven.
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Wetenswaardigheden
-

Roken is niet toegestaan in het ziekenhuis, behalve in de rookruimte in de
centrale hal.

-

Het gebruik van alcohol en drugs is verboden.

-

Waardevolle spullen of veel geld kunt u beter thuis laten. Helaas komt diefstal
regelmatig voor en het ziekenhuis stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

-

Uw bezoek kan meegebrachte bloemen in de spoelkeuken verzorgen. Hier zijn
ook vazen.

-

Op zondagochtend om 9.30 uur is een oecumenische kerkdienst in het
auditorium. Wanneer u hiernaar toe wilt, kunt u dit aan de verpleegkundigen
doorgeven. Zij zorgen voor de liturgie en het vervoer er naar toe, indien u dit
niet zelfstandig kunt.

-

In de centrale hal is een PIN-automaat.

Vragen
Heeft u vragen, stelt u ze gerust aan de arts of verpleegkundige.
Telefoonnummers: Unit 5 Noord:
Unit 5 Midden:

010 703 36 79
010 703 18 51

Tot slot
Voor zover uw omstandigheden dat toelaten hopen wij dat u uw verblijf op de
afdeling als prettig ervaart. Mocht u niet tevreden zijn, aarzel dan niet om dit te
bespreken met de arts of verpleegkundige.
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Niet roken
Bezoek: maximaal 2 personen aan bed
Niet bellen tijdens artsvisite op uw kamer
Bezoektijden:

van 15.00 - 19.30 uur

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 GE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl
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zon– en feestdagen ook van 11.00 - 12.00 uur

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

BELANGRIJK

