Verpleegeenheid D1
Longziekten – tropische geneeskunde
thoraxoncologie – longtransplantatie
Informatiebrochure patiënten
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Beste patiënt,
Welkom op verpleegeenheid D1
longziekten, tropische geneeskunde
en longtransplantatie.
In deze folder stellen we onze dienst,
de medewerkers en de praktische gang
van zaken graag even voor. In de
onthaalbrochure van het UZA vindt u
meer algemene informatie over uw
verblijf in het ziekenhuis.
Hebt u nog vragen? Stel ze gerust!
Onze zorgverleners helpen u graag
verder. We wensen u alvast een
aangenaam verblijf.
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Welkom op D1
Op verpleegeenheid D1 kunnen patiënten terecht met aandoeningen binnen
longziekten (COPD, pneumologie, NIV…), tropische geneeskunde (HIV, reisziekten,
infectieziekten…) en thoraxoncologie. Ook liggen hier patiënten die een longtransplantatie hebben ondergaan.
Ook patiënten van andere afdelingen kunnen hier terecht als er op hun afdeling
tijdelijk geen plaats is. Om uw verblijf op onze afdeling zo aangenaam mogelijk te
maken, bieden we u deze brochure aan. Ze maakt u vertrouwd met het dagelijkse
leven op D1 en bevat heel wat praktische informatie.

2.

Het team

Naast de vaste artsen zijn er toegevoegde artsen die elk jaar wisselen en assistenten
die elk half jaar wisselen. Daarnaast zijn er stagiairs die maandelijks wisselen.
Elke dag, ook in het weekend, komt er een arts van de afdeling langs. Dit is niet altijd
de arts waar bij u in behandeling bent. De artsen werken samen in een team waardoor u soms andere gezichten te zien krijgt. Zij zijn wel allemaal op de hoogte van uw
situatie en kunnen u even goed behandelen.
Op maandag en vrijdag doen de assistenten longziekten, hoofdverpleegkundige,
stagair en een resident een grote ronde. Op woensdag komt de arts tropische geneeskunde samen met de assistent, stagiair en hoofdverpleegkundige bij u langs. Mocht
uw familie een gesprek met de arts willen hebben, vraag dit dan aan de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke. Hij/zij kan een afspraak voor u maken.

2.2 Verpleegkundigen

Tijdens uw verblijf op verpleegeenheid D1 ontmoet u veel zorgverleners:
verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen, paramedici... Graag stellen we ons
even aan u voor. Zo ziet u meteen bij wie u terecht kunt voor extra informatie.

Hoofverpleegkundige
De hoofdverpleegkundige van onze afdeling is Rudi Goris. Hij of een door hem aangestelde verantwoordelijke verpleegkundige overlegt dagelijks met de artsen. Tweemaal
per week neemt hij deel aan de artsenronde voor longziekten (maandag en vrijdag)
en eenmaal per week voor tropische geneeskunde (woensdag).

2.1 Artsen
longziekten
Prof. Van Meerbeeck (diensthoofd)
Dr. Vints
Dr. Verplancke
Dr. Kwakkel-Van Erp
thoraxoncologie
Prof. Van Meerbeeck (diensthoofd)

tropische geneeskunde
Dr. Vlieghe (diensthoofd)
Dr. Theunissen
Dr. Florence
Dr. Van Ierssel

Verpleegkundigen
De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de medicatiebedeling, wondzorg,
observaties, enz. Het kan zijn dat de verpleegkundigen regelmatig wisselen. Zo zult
u soms elke dag nieuwe gezichten zien door het shiftsysteem, maar dit proberen we
zoveel mogelijk te vermijden. De verpleegkundige kan de thuisverpleging contacteren
om hulp aan huis aan te vragen.
Zorgkundigen
Zorgkundigen ondersteunen de verpleegkundigen bij hun taken en zijn verantwoordelijk voor de maaltijdbedeling. Bij hen kan u terecht voor uw maaltijdkeuze en dieetaanvragen. Zijn er aanpassingen in uw dieet nodig, laat dit dan aan hen weten.
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2.4 Secretaresse
Zij begeleidt u naar uw kamer en zal uitleg geven over waar u alles kunt vinden.
Tijdens de opname zorgt zij voor de onderzoeksafspraken. Bij ontslag regelt zij de
vervolgafspraken en onderzoeken voor u. Verder zal u haar niet veel op de gang
zien, maar zij speelt een belangrijke coördinerende rol.

2.5 Anderen
Studenten
Aangezien wij een opleidingsziekenhuis zijn, lopen er zeer regelmatig studenten
verpleegkunde mee met de verpleegkundigen van de afdeling. Zij worden begeleid
door één van de verpleegkundigen.

2.3 Paramedici
Paramedici zijn kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, sociaal
werkers en de ontslagcoördinator van de dienst patiëntenbegeleiding. Deze zorgverleners zijn dagelijks actief op onze afdeling. De meeste patiënten worden door
bijna al deze medewerkers gezien. Vaak is het belangrijk om als partner of ander
familielid meer inzicht te hebben in de therapieën (kinesist, logopedist, ergotherapeut, diëtist…). U kunt met hen praten of meegaan naar een oefensessie.
Soms vragen de therapeuten dit zelf aan de familie via de verpleegkundigen,
bijvoorbeeld bij anderstaligen (waarbij het familielid tolkt), of bij een lange revalidatie (informatie over wat gaat volgen). Ook volgende medewerkers staan voor
u klaar als het nodig zou zijn: wondverpleegkundige, rookstopverpleegkundige,
pijnverpleegkundige en het palliatief team.

Ander ziekenhuisgerelateerd bezoek
Naast alle (para)medici komen er ook vrijwilligers langs op uw kamer. U kunt bij hen
terecht voor een gesprek als u daar behoefte aan heeft. De pastorale medewerkers
komen elke vrijdag langs om te vragen of u zondag naar de viering wilt komen.
U kunt op hen ook een beroep doen wanneer u behoefte heeft aan spirituele
ondersteuning. Boeken of strips kunt u lenen bij de mobiele bibliotheek die wekelijks langskomt.
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Onthaal en kamerkeuze
Onthaal
Bij uw inschrijving op de opnamedienst krijgt u:
• de brochure “Welkom in het UZA” met algemene praktische informatie over
het UZA.
• een code voor de telefoon om naar nummers buiten het UZA te bellen.
Uw familie/vrienden kunnen u bereiken op het telefoonnummer dat op de
lichtbalk hangt. Als zij u bellen kost u dit natuurlijk niets.
• een identificatiearmbandje dat u gedurende uw hele opname moet dragen voor
uw eigen veiligheid. Mocht het bandje loskomen of vuil worden, vraag dan een
nieuw aan de verpleeg- of zorgkundigen.
Kamerkeuze
Het is mogelijk dat u bij aankomst op de afdeling niet de kamer krijgt die u
aangevraagd hebt. Wij vragen om uw begrip als dit voorkomt. Onze kamers kunnen
om verschillende redenen niet vooraf vastgelegd worden, bijvoorbeeld spoedopnames, medische redenen, niet voorzien verlengd verblijf… Van zodra het mogelijk is,
krijgt u de kamer van uw keuze.
Kamerindeling
De secretaresse toont u de badkamer en de bergruimte. Ze legt ook het gebruik van
het bed en het oproepsysteem uit. Daarmee kunt u de verpleegkundige zo nodig
roepen bij vragen of problemen. Voor niet-dringende zaken kunt u beter even wachten tot de verpleegkundige langskomt. Elke shift komen wij regelmatig uw kamer
binnen om parameters te nemen, medicatie rond te delen en vele andere zaken.
Het kluisje in het nachtkastje kunt u vergrendelen met een zelf gekozen code.
We raden u aan om zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis
te nemen.
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4.

Dagindeling
5.30 u		 Bloednames door de nachtverpleegkundigen
6.30 – 7.00 u		 Patiëntenoverdracht van de nacht- naar de vroege shift
8.00 – 12.00 u		 Rondbrengen van medicatie en nemen van parameters
			Ochtendverzorging
			 Ronde van behandelende arts (maandag en vrijdag
			 bij pneumopatiënten)
8.30 u		Ontbijt
12.00 u		Lunch
			 Rondbrengen van medicatie
14.00 u 		 Koffie
14.30 – 15.00 u		 Patiëntenoverdracht van vroege naar late shift
15.30 u		 Rondbrengen van medicatie
17.00 u		Avondmaal
20.00 u		 Rondbrengen van medicatie
			Avondzorg
22.00 – 22.30 u		 Patiëntenoverdracht van late naar nachtshift
22.30 u		Nachtronde
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6.

Ontslag
Bij het ontslag krijgt u de nodige formulieren mee naar huis:
• Een brief voor uw huisarts
• Een afsprakenlijst met al uw aankomende afspraken
• Een recente medicatielijst
• Voorschriften (en eventuele attesten) voor medicatie
• Eventueel een voorschrift voor thuisverpleging
• Eventueel een attest voor uw werkgever
• Een ingevuld verzekeringspapier indien u dit heeft gegeven
Denk zelf aan uw verzekeringsattesten of uw attest voor het werk. Geef ze best
meteen tijdens de artsenronde. Zo raakt er niets verloren en kunt u spoedig de
nodige papieren opsturen.
We proberen het ontslag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het tijdstip voor ontslag
is bespreekbaar met de zaalarts en kan ook in het weekend.

5.

Bezoekregeling
Bezoekuren
Bezoekers zijn van harte welkom tijdens de bezoekuren:
• maandag tot vrijdag
14.00 – 20.00 u
• weekend en feestdagen 14.00 – 20.00 u
Om de rust van de patiënten te garanderen en om onze werkzaamheden niet te
storen, vragen wij u vriendelijk om deze tijden te respecteren. In overleg met de
verpleegkundige is een andere regeling mogelijk. Bel liefst even van tevoren.

Persoonlijke bezittingen
Waardevolle zaken zoals geld, sieraden en gsm geeft u best aan de familie mee
om veiligheidsredenen, of bewaart u in het kluisje in uw nachtkastje.

Er is eventueel een mogelijkheid om, via de dienst patiëntenbegeleiding, thuishulp
te regelen (hier valt de thuisverpleging niet onder). De dienst patiëntenbegeleiding
kan revalidatiemateriaal voorzien, een plaats in een revalidatiecentrum vastleggen
en nog meer. Laat het tijdig weten, indien u dit nodig hebt.
Heeft u nood aan thuisverpleging? Laat dit dan weten zo gauw het bekend is wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Zo kunnen wij zo snel mogelijk de nodige
diensten verwittigen.

Verpleegeenheid D1
Route 15 – Tel. 03 821 51 50
Bezoekuren: Maandag tot vrijdag: 14.00 – 20.00 u
		
Weekend en feestdagen: 14.00 – 20.00 u
Raadpleging longziekten
Route 147 – Tel. 03 821 35 37 of 03 821 47 13
Raadpleging tropische geneeskunde
Route 15 – Tel. 03 247 66 66 (Tropisch Instituut)
Raadpleging thoraxoncologie
Route 105 – Tel. 03 821 31 07
Intensieve zorg
Route 160 – Algemeen informatienummer INZO’S: 03 821 36 35
INZO 1: 03 821 36 85
INZO 2: 03 821 36 29
INZO 3: 03 821 36 30
INZO 4: 03 821 30 12
INZO 5: 03 821 44 63
Bezoekuren: INZO 1 & 4: van 14.00 tot 14.30 u en van 19.00 tot 19.30 u
INZO 2: van 13.45 tot 14.15 u en van 19.30 tot 20.00 u
INZO 3: van 14.30 tot 15.00 u en van 19.30 tot 20.00 u
INZO 5: van 14.15 tot 14.45 u en van 19.30 tot 20.00 u

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook en twitter

Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

© UZA, juli 2019. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Dienst pneumologie 2196585

Contact

