
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UW VERBLIJF OP DE AFDELING 

 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Inleiding 
Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling 
Longgeneeskunde. Wij doen er alles aan om uw verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken. Met deze folder willen wij u 
alvast wegwijs maken op de afdeling. Deze informatie is een 
aanvulling op het algemene opnameboekje van het ziekenhuis. 
 

Wat neemt u mee?  
 Nachtkleding en kamerjas 
 Ondergoed  
 Kleding 
 Schoenen of stevige pantoffels 
 Sokken, kousen  
 Toiletartikelen, zoals zeep, shampoo, kam, deodorant, 

scheerapparaat, tandenborstel en tandpasta 
 Eigen medicijnen, insuline pen, inhalatie medicatie, zalven en 

crèmes 
 Indien van toepassing: kunstgebit, gebittenbakje, kleefpasta, 

bril, gehoorapparaat 
 

Uw kamer 
U verblijft op een twee- of vierpersoonskamers met een eigen 
douche, toilet en wastafel. Er is een koelkastje aanwezig waar u 
eten en drinken in kunt plaatsen. Het is aan te raden om hier 
een sticker met uw naam en de datum op te plakken. 
 
U heeft een nachtkastje bij uw bed en een eigen kledingkast 
met kluisje. Let op: Het ziekenhuis draagt geen verantwoording 

voor verlies, diefstal of beschadiging van of aan uw 
eigendommen. 
 
Televisie/internet  
U kunt gratis gebruikmaken van de televisie bij uw bed. Ook 
kunt u gratis gebruikmaken van draadloos internet (WIFI) op 
uw eigen smartphone, tablet of laptop.  
 

Uw zorgverleners 
Tijdens uw verblijf krijgt u te maken met verschillende artsen 

en verpleegkundigen.  
 
 



Uw behandelend arts en zaalarts 
Uw behandelend longarts is verantwoordelijk voor uw medische 
behandeling tijdens uw opname. Hij of zij houdt uw gegevens 
bij in een medisch dossier.  
 
Bij afwezigheid van uw eigen longarts, zal een collega longarts 
voor hem/haar waarnemen tijdens uw verblijf. Als er 
onderzoeken verricht zijn, bespreekt de zaalarts en/of de uw 
behandelend arts deze met u. De longartsen lopen twee keer 
per week visite samen met de zaalarts. De zaalarts is op alle 
werkdagen aanwezig op de afdeling en komt zelf dagelijks 
langs.  
 
Uw behandelend arts kan ook andere deskundigen zoals een 
andere arts, een fysiotherapeut, long- en COPD 
verpleegkundigen, diëtist, ergotherapeut, logopedist en  
transferverpleegkundige om advies vragen. Het is dus mogelijk 
dat u deze deskundigen ook ziet.  
 
Verpleegkundigen en andere zorgverleners 
De verpleegkundigen werken nauw samen met de artsen en 
andere deskundigen  
 
Verder werken er op de afdeling een seniorverpleegkundige, 
teamleider afdelingssecretaressen, voedingsassistenten, 
leerling-verpleegkundigen en artsen en opleiding. De leerling-
verpleegkundigen en artsen voeren sommige handelingen 
zelfstandig uit, maar ze  werken altijd onder begeleiding van de 

artsen een gediplomeerde verpleegkundige. 
 

Informatie en aanspreekpunt 
Voor verpleegkundige informatie (zorgverlening en coördinatie 
van de zorg) kunt u terecht bij de verpleging. De verpleging 
geeft geen medische informatie en uitslagen van onderzoeken. 
Achter uw bed hangt een schrijfbord. Hierop staat onder andere 
bij wie u die dag terecht kunt met vragen, wie uw specialist is 
en wanneer u naar huis mag. 
 

Op de afdeling houdt de zaalarts ook een spreekuur. U en uw 
familie kan bij de verpleging of de afdelingssecretaresse 
hiervoor een afspraak maken.  



Medisch dossier en zorgdossier 
Tijdens uw verblijf houdt u behandelend arts uw gegevens bij in 
een medisch dossier. De gegevens over de verpleegkundige 
zorg worden bijgehouden in een zorgdossier. Op verzoek kunt u 
deze dossiers inzien. 
 
Contactpersoon 
Wij raden u aan om van tevoren met familie of kennissen 
afspreekt wie, buiten uzelf, informatie over u mag vragen. 
Tijdens het opnamegesprek kunt u de naam van de persoon 
doorgeven.  
 
Om uw privacy te beschermen wordt uw contactpersoon als 
enige op de hoogte gehouden van uw medische situatie. Uw 
contactpersoon kan via het telefoonnummer 010 - 893 0000 
bellen naar de verpleegafdeling Longgeneeskunde. Indien 
mogelijk willen wij uw contactpersoon vragen om dit zoveel 
mogelijk tussen 15.00 en 16.00 uur te doen.  
 
Compliment, advies of klacht 
Alle medewerkers van het ziekenhuis proberen de zorg- en 
dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen 
en behoeften. Dankzij uw opmerkingen verbeteren wij de zorg 
en dienstverlening. Mocht de verzorging tijdens uw verblijf op 
de afdeling niet voldoen aan uw wensen, dan kunt u dit 
bespreken met de teamleider van de afdeling. Ook andere 
opmerkingen, suggesties of complimenten willen wij graag van 
u horen.  

 
Folders  
Op de afdeling zijn diverse folders aanwezig over 
aandoeningen, onderzoeken, behandelingen en overige 
informatie. Deze kunt u gratis pakken en doorlezen. Heeft u 
vragen over de informatie die in de folders staan, dan horen wij 
dat graag.  
 

Huisregels 
Mobiel bellen en privacy 

Mobiel bellen in Franciscus Vlietland is toegestaan. Ruimtes 
waar dat niet is toegestaan omdat de GSM storend kan zijn op 
apparatuur, zijn aangegeven met borden/stickers. Filmen, 



foto’s maken en geluidsopname met een mobiele telefoon 
zonder toestemming is niet toegestaan. Dit is in strijd met de 
privacywet en dus verboden. 
 
Rookbeleid 
Roken is in ons hele ziekenhuisterrein verboden. Er zijn twee 
overdekte rookruimtes buiten: tegenover de hoofdingang en bij 
de OV-ingang. 
 

Dagindeling 
 Vanaf 8.00 uur worden het ontbijt en de medicijnen gedeeld 

en kunt u geholpen worden met uw verzorging. 
 Rond 9.30 uur komt de voedingsassistente langs met koffie, 

thee en sap. 
 In de loop van de ochtend komt de longarts of zaalarts u 

bezoeken.  
 Rond 11.00 uur meten we uw bloeddruk, temperatuur, 

zuurstofgehalte, pijnscore. 
 U krijgt vanaf 12.00 uur een broodmaaltijd en eventueel uw 

medicijnen. 
 Tussen 13.30 en 15.30 uur komt de verpleging van de 

dagdienst langs.  
 Rond 14.30 uur komt de voedingsassistente weer langs met 

koffie, thee en sap. 
 Vanaf 15.00 uur is de overdracht van de dagdienst naar de 

avonddienst. 
 Vanaf 16.00 uur worden opnieuw medicijnen uitgedeeld, 

gevolgd door de warme maaltijd vanaf 17.00 uur. 

 Na 19.30 uur is er weer een ronde over de kamers om de 
laatste medicijnen uit te delen en u eventueel te verzorgen 
voor de nacht. Hierbij meten we weer uw bloeddruk, 
temperatuur en zuurstofgehalte en vragen we of u pijn heeft. 

 Er zijn daarna nog twee koffie en theerondes. 
 Tijdens de nachtdienst gaan verschillende werkzaamheden 

gewoon door. Veel mensen hebben bijvoorbeeld ’s nachts 
hulp, medicatie en verzorging nodig. Wij proberen u daarbij 
zo min mogelijk te storen en vragen hiervoor uw begrip. 

 

Medicijnen 
Er zijn vier tijdstippen waarop medicijnen worden uitgedeeld. 
Wij vragen u de medicijnen in te nemen op het tijdstip dat deze 



aan u worden verstrekt. Bij een opname wordt soms een deel 
van uw thuismedicatie tijdelijk gestopt door uw arts. Mogelijk 
krijgt u ook nieuwe medicijnen. Het komt dus voor dat de 
medicijnen die u van ons krijgt, afwijken van wat u thuis 
inneemt. 
 
Mocht u medicijnen intraveneus (via een ader, als een infuus) 
krijgen, verzoeken wij om op de afgesproken tijdstip op uw 
kamer te blijven zodat uw medicatie op de juiste tijden 
toegediend kunnen worden.   
 

Maaltijden 
Voor het ontbijt en de lunch komt de voedingsassistent bij u 
langs met de buffetwagen. U kunt dan zelf uw keuze maken uit 
het ruime assortiment. 's Avonds krijgt u een warme maaltijd. 
Op de dag zelf kunt u een keuze maken uit twee voor-, hoofd-, 
en nagerechten die de avond aan uw bed worden geserveerd.  
 
Uw bezoek kan in het restaurant op de begane grond terecht 

voor een kopje koffie en/of maaltijd.  
 

Bezoektijden 
U kunt dagelijks bezoek ontvangen van 15.30 uur tot 20.00 
uur. Op zaterdag en zondag en op erkende feestdagen is er 
extra bezoektijd van 11.00 uur tot 12.00 uur. Tijdens het 
bezoek gelden de volgende regels: 
 
 Maximaal twee bezoekers per patiënt. Hier zijn de kamers op 

ingericht. 
 Wij vragen u zich aan de bezoektijden te houden. 
 Het bezoek dient de kamer te verlaten bij bezoek van een 

arts of een andere zorgverlener. De verpleging kan hier ook 
om vragen, bijvoorbeeld als er zorg verleend moet worden 
aan een patiënt op de kamer. 

 
Als u de afdeling even verlaat (bijvoorbeeld met uw bezoek) 
vragen wij u dit even te melden bij de verpleging. 
 

 

 

 



Nazorg 
Uw behandelend arts bespreekt met u of u aanvullende zorg 
nodig heeft. Bijvoorbeeld een dieet, therapie of extra rust. 
Wanneer u nog medicijnen nodig heeft krijgt u op de dag van 
ontslag een recept mee, samen met een vervolgafspraak voor 
de polikliniek of aanvullende onderzoeken. Kunt u nog niet 
direct naar huis dan wordt voor het vervolgtraject een 
maatschappelijk werker of een transferverpleegkundige 
ingeschakeld.  

 
Uw behandelend arts stelt uw huisarts op de hoogte van de 
behandeling die u heeft gehad en de eventuele nazorg. Indien u 
thuis nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de 
afdeling of uw huisarts. 
 
Vervoer naar huis 
Het is prettig als een familielid of bekende u ophaalt. Als dit 
niet mogelijk is, dan kunt u taxivervoer aanvragen bij de 
receptie op de begane grond. Houdt u er rekening mee dat u 

direct moet betalen. Of u de kosten bij uw zorgverzekeraar 
kunt declareren, hangt af van uw zorgverzekering. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen uur telefonisch contact opnemen via nummer 
010 – 893 0000, waarbij u vraagt naar de verpleegafdeling 
Longgeneeskunde.  
 

 
 
Juni 2021 

6050382 

 

 

 

 

 

 

 

 


