
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE VOOR OPGENOMEN 

DERMATOLOGIEPATIËNTEN 
 

 

 

FRANCISCUS GASTHUIS 

 
  

  



Inleiding 

In overleg met u is besloten tot een opname in Franciscus 
Gasthuis. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken 
op de afdeling Dermatologie. 
 

Dermatologen 
In Franciscus Gasthuis zijn vier dermatologen, twee arts-
assistenten in opleiding en een arts-assistent niet in opleiding 
werkzaam. 
 Dr. M.C.G. van Praag, dermatoloog; 
 Dr. D.G.C.T.M. Snels, dermatoloog; 
 Dr. M.A.M. Loots, dermatoloog; 

 Drs. Y.J. Assen, dermatoloog; 
 Arts-assistenten.  
 

Verpleegafdeling 
U wordt opgenomen op afdeling Nefrologie, Interne & 
Reumatologie, op de zevende verdieping. Dit is een 
gecombineerde verpleegafdeling voor patiënten met reuma, 
interne of dermatologische aandoeningen. De arts-assistent 
bezoekt dagelijks de afdeling voor controle. De bezoeken 
vinden plaats gedurende de dag maar een precies tijdstip kan 
nu nog niet worden gegeven. De arts-assistent voert, als 

daartoe aanleiding is, overleg met de dermatologen. De 
dermatologen dragen de eindverantwoording voor de medische 
zorg.  
 
U mag bezoek van uw familie of vrienden ontvangen tussen 
15.30 en 16.30 uur en tussen 18.30 en 20.00 uur. In het 
weekend is er een extra bezoek mogelijk tussen 11.00 en 12.00 
uur. 
 



Opname 
Op de opnamedag verricht de co-assistent een algemeen 
lichamelijk onderzoek bij u. Er wordt een onderzoek- en 
behandelplan opgesteld. Het één en ander wordt met u 
besproken door de arts-assistent of de dermatoloog. Bij 
opname vindt tevens een gesprek plaats met de 
afdelingsverpleegkundige. Hij stelt u een aantal vragen. Doel 
van het gesprek is te komen tot een goed beeld van uw 
situatie, zodat de behandeling hierop kan worden afgestemd.  
 
Elke patiënt heeft een verpleegkundig dossier waarin afspraken 
worden vastgelegd. U kunt hierbij denken aan afspraken over 

de tijdstippen waarop u wordt gezalfd. In overleg met u wordt 
vastgesteld welke handelingen u zelf verricht en waar u 
ondersteuning bij nodig heeft van de verpleegkundige. 
Regelmatig wordt met u besproken of de zorg naar wens 
verloopt, zonodig wordt het plan aangepast. U kunt uw 
ervaringen vertellen en de verpleegkundige schrijft rapport van 
de bevindingen. Als u behoefte heeft aan een gesprek met een 
andere hulpverlener, kunt u beroep doen op de 
(dermatologie)verpleegkundige, pastoraal werker of klinisch 
psycholoog die aan Franciscus Gasthuis verbonden is. 
 

Verder verloop 
Het is mogelijk dat tijdens het poliklinisch bezoek voorafgaande 
aan de opname de opnameduur is besproken. Wij willen u erop 
wijzen dat de werkelijke duur kan verschillen met hetgeen dat 
is besproken. Eén en ander hangt sterk af van het verloop van 
de opname. Vooruitgang, uitslagen, testen, onderzoek et cetera 
spelen hierbij een rol. In principe wordt een patiënt alleen 
opgenomen ter crisisinterventie. Dat wil zeggen: ‘Het acute 
huidbeeld tot rust brengen in een zo kort mogelijk tijdbestek’. 
 
Zodra dit mogelijk is, wordt u verder poliklinisch behandeld. 

Afhankelijk van het huidbeeld wordt u één tot drie keer per dag 
gezalfd. De verwachting is dat de rust van de opname bijdraagt 
aan het genezingsproces. Baden is niet mogelijk op de afdeling, 
u kunt wel douchen. U kunt hierbij gebruik maken van badolie 
die op de afdeling aanwezig is. Op de afdeling is geen 
lichtcabine, deze is aanwezig op het Dermatologisch 



Dagbehandelingscentrum op de begane grond. Het gebruik van 

de lichtcabine wordt alleen therapeutisch toegepast.  
 
Ter ontspanning kunt u beneden in de grote hal gaan zitten of 
eventueel iets nuttigen en indien toegestaan een stukje lopen 
in de tuin. Meld wel even aan de verpleegkundige dat u van de 
afdeling weg bent. Verder bevindt zich op de afdeling nog een 
folderkast met de nodige informatie over dermatologische 
ziektebeelden en patiëntenverenigingen. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 

deze te allen tijde stellen aan de behandelend arts of 
verpleegkundige.  
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