ORTHOPEDIE

Afdeling A2 Orthopedie
U of uw familielid/naaste is zojuist opgenomen op de afdeling
Orthopedie van het Laurentius ziekenhuis Roermond.
Een opname in het ziekenhuis is niet prettig, maar vaak wel een
noodzaak. U komt in een heel andere omgeving terecht. Wij zullen
proberen het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Om u een beetje vertrouwd te maken met onze afdeling, hebben wij
deze folder gemaakt. Dit is een aanvulling op het boekje ‘Opname in
Laurentius’ dat u bij de opname heeft ontvangen.
Orthopedie is een specialisme dat zich richt op patiënten met
aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Hieronder vallen
behandelingen of operaties aan botten, gewrichten, kapsels, pezen
en spieren.
Opname
Bij aankomst op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een
verpleegkundige. Tijdens een opnamegesprek krijgt u uitleg over de
gang van zaken op de afdeling.
Vóór opname bent u reeds op de preklinische screening geweest
voor een gesprek met de verpleegkundige, apothekersassistente en
anesthesioloog en een lichamelijk onderzoek.
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Wie werken er op de afdeling Orthopedie?
Op de afdeling orthopedie zijn de volgende mensen werkzaam:
Afdelingsmanager: D. de Bruijn
Teamleidster:
L. Duisters
Orthopeden:
Dr. Wassen
Dr. Haarsma
Dr. De Smet
Dr. Dekkers
Dr. v. Mulken
Arts- assistent
Verpleegkundigen
Leerling verpleegkundigen
Secretaresse
Gastvrouwen
Fysiotherapeuten
De afdeling
De afdeling Orthopedie bevindt zich op de tweede verdieping van
het ziekenhuis. Deze is te bereiken via de trap of met de lift.
Er kunnen in totaal 26 patiënten worden verpleegd. De afdeling
beschikt over eenpersoons, tweepersoons en vierpersoonskamers.
Er wordt gemengd verpleegd, dat betekent dat mannen en vrouwen
bij elkaar op de kamer worden verpleegd.
Bij elke kamer is een toilet en douche. Elke patiënt beschikt over
een eigen tv. Hiervoor hoeft u niet te betalen. Op het nachtkastje
staat een telefoon. Hiermee kunt u via een collect call bellen. Ook is
het mogelijk om op dit toestel gebeld te worden.
Het telefoonnummer van uw telefoon kunt u vragen aan de
verpleegkundige of secretaresse.
Het is ook toegestaan uw mobiele telefoon te gebruiken.
Op de afdeling bevindt zich een afdelingskeuken, deze is alleen
toegankelijk voor personeel. Heeft u iets nodig, vraag het gerust aan
de verpleging of gastvrouwen. Wilt u eigen etenswaren in de
koelkast laten zetten, is dit geen probleem, mits voorzien van naam,
kamernummer en datum.
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Het bezoekerstoilet is niet op de afdeling. Hiervoor verwijzen wij het
bezoek graag naar de toiletten in de hal van de hoofdingang.
De verpleging
Op de afdeling Orthopedie werken wij met patiëntgerichte
verpleging. Dit houdt in dat wij ernaar streven dat per dag zoveel
mogelijk dezelfde verpleegkundige voor u zorgt. Hij of zij is voor die
dag gedurende zijn/haar dienst het vaste aanspreekpunt voor u.
Bij binnenkomst van de afdeling hangt een bord waarop u kunt zien
welke verpleegkundigen die dag werken en welke verpleegkundige
dus uw aanspreekpunt zal zijn.
Artsenvisite
Op maandag, woensdag en vrijdag lopen de orthopeden visite,
samen met een verpleegkundige. Het kan voorkomen dat u niet uw
eigen specialist ziet. Bij ontslag wordt echter wel geprobeerd de
controle afspraak plaats te laten vinden bij uw eigen specialist.
Op dinsdag en donderdag wordt er indien nodig visite gelopen door
de arts assistent.
Maaltijden
De gastvrouwen van de afdeling bieden u ‘s morgens tussen 7.30 en
8.30 uur het ontbijt aan. De lunch wordt u aangeboden tussen 11.45
en 12.30 uur. De warme maaltijd wordt u aangeboden tussen 17.00
en 17.30 uur. Voor de broodmaaltijden komen de gastvrouwen langs
met een broodserveerwagen. U heeft ruime keuze uit brood en
beleg. Voor de warme maaltijd krijgt u een formulier waarop u uw
keuze kunt aangeven. Indien nodig kan één van de gastvrouwen u
helpen met invullen. Verder komen de gastvrouwen meerdere malen
per dag bij u langs om u iets te drinken aan te bieden. Heeft u een
dieet of wensen wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.
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Onderzoeken
Het kan zijn dat tijdens uw opname een onderzoek nodig is.
Hierover proberen wij u zo vroeg mogelijk te informeren. U wordt
dan vervoerd door medewerkers van de patiëntenvervoersdienst.
Indien u na een operatie wordt opgehaald vanuit de recovery, zal er
altijd een verpleegkundige meegaan.
Bezoektijden
De bezoektijden van de afdeling zijn dagelijks van 15.00 tot 16.00
uur en van 18.00 tot 19.30 uur. Voor het bezoek van de patiënten
die deelnemen aan het Joint Care ® programma geldt het
bezoekuur ’s avonds van 18.00 tot 19.30 uur.
Buiten deze tijden is het alleen mogelijk om op bezoek te komen na
overleg met de verpleegkundige. Het kan voorkomen dat een patiënt
tijdens het bezoek even weg moet voor een onderzoek of
behandeling. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Veel patiënten kijken uit naar het bezoekuur. Het is fijn om bezoek te
krijgen, maar let daarbij wel op uw eigen conditie, want na een
operatie kan het ook vermoeiend zijn Als het bezoek zich afwisselt
en zorgt dat er maar twee personen aan uw bed staan is het al
minder vermoeiend.
Informatie
Voor informatie of vragen kunt u altijd onze afdeling bellen.
Het telefoonnummer is (0475) 38 23 33.
Contactpersoon/informatieverstrekking
Om de privacy van de patiënt te garanderen wordt aan derden geen
informatie verstrekt. Wij vragen u één contactpersoon te benoemen,
bijvoorbeeld de partner of één van de kinderen. Deze
contactpersoon kan telefonisch informeren naar de toestand van de
patiënt. Ook willen wij deze contactpersoon vragen om de informatie
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aan de overige familieleden en/of bekenden door te geven. Hierdoor
wordt onnodige verstoring van de zorg door telefoontjes voorkomen.
Graag hebben wij ook nog het telefoonnummer van een tweede
contactpersoon. Het telefoonnummer van deze tweede
contactpersoon wordt alleen gebruikt als de eerste contactpersoon
niet bereikbaar is.
Geestelijke Verzorging
De geestelijk verzorgers van de afdeling Geestelijke Verzorging zijn
op aanvraag van de patiënt, naasten of de afdeling beschikbaar,
maar bieden ook hun diensten aan. Voor meer informatie verwijzen
we naar de folder ‘Op verhaal komen…’ van de Geestelijke
Verzorging. Wilt u in contact komen met een van de geestelijk
verzorgers, laat het weten aan de verpleegkundige.
Nazorg
Het kan voorkomen dat u na uw opname nog nazorg nodig heeft.
Tijdens de opname zal dit duidelijk worden en zal met u en
eventueel uw familieleden besproken worden welke hulp er na
ontslag nodig is. U zult dan een gesprek krijgen met de
transferverpleegkundige van het ziekenhuis. Deze zal de voor u
benodigde zorg na ontslag regelen.
Uw huisarts krijgt na ontslag bericht van uw medisch specialist over
de opname en eventuele operatie/behandeling.
Tot slot
We hopen dat u tevreden zult zijn over uw verblijf op de afdeling
Orthopedie. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u vragen, bespreek
dit dan met de verpleegkundige of teamleidster.
Telefoonnummer: (0475) 38 2333.
Bij ontslag krijgt u een patiënttevredenheidsonderzoek aangeboden.
Wij stellen het op prijs als u deze wilt invullen en retourneren aan
ons.
Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
14285210 - oktober 2013
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