AFDELING GYNAECOLOGIE, ZWANGEREN &
KRAAMFLEX

FRANCISCUS GASTHUIS

Inleiding

Deze informatie is bestemd voor patiënten die opgenomen zijn
op de afdeling Gynaecologie, Zwangeren & Kraamflex, op de
negende verdieping van het Franciscus Gasthuis. De afdeling is
telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 010 – 461 6414 of
010 – 461 6485. De polikliniek Gynaecologie & Verloskunde is
bereikbaar via telefoonnummer 010 – 461 6202.

Operatie

U komt op de afdeling voor een operatie, onderzoek of
observatie. Als u voor een operatie komt, dan kunt u vooraf
contact opnemen via telefoonnummer 010 – 461 6818. U hoort
dan hoe laat uw operatie is en hoe laat u zich moet melden. U
meldt zich op de verpleegafdeling, op de negende verdieping.

Patiëntgericht verplegen

Op de afdeling wordt patiëntgericht gewerkt. Dit betekent dat
iedere dag een verpleegkundige aan u wordt toegewezen die
verantwoordelijk is voor uw verzorging. Deze verpleegkundige
helpt u, indien nodig, bij uw lichaamsverzorging, houdt uw
verpleegkundig dossier bij en is volledig op de hoogte van uw
behandeling. Uw eventuele vragen over uw behandeling of
verblijf stelt u aan deze verpleegkundige.

Artsen

Aan de afdeling zijn gynaecologen verbonden, elk met hun
eigen vakgebied. De arts-assistent van de afdeling loopt visite
vanaf 10.00 uur. Wekelijks vindt een overleg plaats waarbij alle
disciplines vertegenwoordigd zijn die met uw opname te maken
hebben.

Wat u kunt verwachten

Contactpersonen
Bij opname vragen wij u één contactpersoon (en één reserve)
op te geven om informatie mee uit te wisselen tijdens uw
verblijf. Het is onmogelijk, en uit oogpunt van privacy ook niet
wenselijk, om aan ieder belangstellend familielid of kennis
informatie te verstrekken. Behandelaars verstrekken alleen
inlichtingen aan derden als u hier toestemming voor heeft
gegeven.

Wanneer u wordt geopereerd, wordt de contactpersoon gebeld
zodra u terug bent op de verpleegafdeling. Hij of zij wordt op
de hoogte gebracht van de situatie van dat moment. Medische
informatie wordt in een later stadium aan u persoonlijk door de
arts verstrekt.
Aanwezigheid op de afdeling
Op de dag van opname blijft u op de afdeling, in verband met
eventuele noodzakelijke onderzoeken. Wanneer u de afdeling
verlaat, meldt u dit aan de verpleegkundige en laat u eventueel
uw mobiele nummer achter. Het is niet de bedoeling dat u het
ziekenhuis verlaat.
Identificatie
In verband met uw veiligheid en onze verantwoordelijkheden
tijdens uw verblijf, krijgt u een identificatie armbandje om.
Bezittingen
Wij raden u aan om waardevolle bezittingen thuis te laten. De
kans op zoekraken is altijd aanwezig en hier kan het ziekenhuis
geen aansprakelijkheid voor dragen.
Informatie
Op de afdeling kunt u via de verpleegkundige vragen naar
informatiemateriaal over uw ingreep, verblijf en eventuele
nazorg. U kunt altijd een afspraak voor een gesprek maken met
uw behandelend arts via de verpleegkundige. Hierbij mogen
derden aanwezig zijn. U kunt natuurlijk altijd uw vragen stellen
tijdens de artsenvisite die iedere ochtend plaatsvindt.

Huishoudelijke regels

 De zaal of kamer waar uw bed staat, is uw tijdelijke
verblijfplaats. Wij verzoeken u om de beperkte leefruimte
netjes te houden.
 Het Franciscus Gasthuis is rookvrij. Wilt u toch roken, dan is
er naast de hoofdingang buiten een overkapping waaronder
u mag roken.
 Wanneer bezoek bloemen meebrengt, mogen zij deze zelf in
een vaas zetten. Planten in aarde zijn verboden, in verband
met infectiegevaar.

 U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van handdoeken en
washandjes van het ziekenhuis.
 Regelmatig krijgt u wat te eten en drinken aangeboden. In
de koelkast mag u uw eigen snacks en drinken zetten. Wij
raden u aan uw producten te voorzien van een sticker met
uw naam en de datum. Dit om verwarring of bedorven
producten te voorkomen. Wensen hieromtrent kunt u altijd
kenbaar maken aan de zorgassistente of de verpleegkundige.
 De zorgassistente is overdag aanwezig om uw
maaltijdwensen op te vragen en zij verzorgt alles rondom uw
maaltijden en drinken. ‘s Avonds en in het weekend gebeurt
dit door medisch studenten en/of zorgassistenten.

Bezoek

Wij vragen u vriendelijk er mede op toe te zien dat uw bezoek
zich aan de bezoektijden houdt. Beperk het aantal bezoekers
tot een maximum van drie personen in verband met de rust
van u en de overige patiënten.
Bent u opgenomen op afdeling Gynaecologie, Zwangeren &
Kraamflex dan kunt u bezoek ontvangen tussen 14.00 en 16.00
uur en tussen 18.00 en 20.00 uur. Daarnaast is in het weekend
een extra bezoekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Bezoektijd voor
de Kraamafdeling is van 10.00 uur tot 21.00 uur met daarin
een rustuur van 14:00 uur tot 15:00 uur.

Klachten

Mocht u tijdens uw verblijf niet tevreden zijn over zaken van
welke aard dan ook, geeft dit dan alstublieft aan ons door. Wij
vinden het prettiger om zaken tijdens uw verblijf te regelen,
dan dat u met een vervelend of ontevreden gevoel blijft zitten
of naar huis gaat.
Voor klachten waar u met uw verpleegkundige niet uit komt,
kunt u terecht bij de afdelingsmanager, via telefoonnummer
010 – 461 6818 of bij de cliëntvertrouwenspersoon. Via
telefoonnummer 010 – 461 6161 wordt u met haar
doorverbonden.

Uw op- en aanmerkingen over de afdelingen kunt u kwijt op het
suggestieformulier. Deze krijgt u aan het begin van uw
opname. Natuurlijk mag u uw suggesties ook direct aan één
van de verpleegkundigen vertellen.

Ontslaggesprek

In de meeste gevallen wordt met u een ontslaggesprek
gehouden. Hier wordt aandacht gegeven aan het verblijf op de
afdeling en de informatie die voor u belangrijk is voor het
ontslag naar de thuissituatie, zoals medicatie gebruik en
eventuele wondverzorging en/of leefregels. Deze informatie
krijgt u schriftelijk mee naar huis.

Medewerkers

De afdelingsmanager houdt zich voornamelijk bezig met
organisatorische werkzaamheden. Er is dagelijks een
teamcoördinator aanwezig die de planning bijhoudt en zo nodig
aanstuurt op het team. De verpleegkundigen zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg en het
uitvoeren van de medische opdrachten. Verder begeleiden zij
leerling-verpleegkundigen en andere stagiaires, die werkzaam
zijn op de afdeling. De afdelingsassistent verzorgt het eten en
drinken

Overige disciplines

Aan de afdeling zijn de volgende disciplines verbonden:
 Diëtiste;
 Geestelijk verzorger;
 Fysiotherapeut;
 Bureau Nazorg;
 Psychiatrisch verpleegkundige;
 Psycholoog;
 Medisch Maatschappelijk Werk;
 Oncologieverpleegkundige;
 Lactatiekundige.
Wanneer u met één van hen contact wilt, vraagt u hier dan
naar via uw verpleegkundige.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
deze te allen tijde stellen aan uw behandelend arts of
verpleegkundige. Indien u telefonisch contact wilt opnemen met
de afdeling, dan kan dit via 010 – 461 6414 of 010 – 461 6485.
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