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II Bezoekuren

Geachte bezoeker,

De ernst van de ziekte van de patiënten op intensieve zorgen
maakt frequente verzorging, onderzoek en behandeling
noodzakelijk waardoor het bezoek beperkt blijft tot korte
bezoektijden. Het is mogelijk dat om redenen van een dringende verzorging van het bezoek pas later kan binnengelaten worden. Gelieve ons hiervoor reeds te verontschuldigen.
Voor patiënten op intensieve zorgen is rust een belangrijk
onderdeel van hun herstel, gelieve daarom het bezoek zo rustig mogelijk te houden. Het aantal familieleden per patiënt,
wordt beperkt tot maximaal 4 personen per bezoekmoment.

Deze contactpersoon kan 24 uur per dag telefonisch informatie vragen. Dit houdt ook in dat deze contactpersoon
alle informatie die hij/zij krijgt doorgeeft naar de andere
familieleden.

Met deze brochure willen we u informatie geven over de
afdeling intensieve zorgen. Voor meer inlichtingen kan u
steeds terecht bij het verpleegkundig team van de dienst.
Intensieve zorgen campus Aalst telt 18 bedden, die verdeeld zijn over 2 afdelingen. IZ +1 (gelegen op de 1ste verdieping) telt 12 bedden en IZ -1 (gelegen op etage -1) telt 6
bedden.
Op de dienst intensieve zorgen worden patiënten opgenomen die specifieke medische en verpleegkundige zorgen
nodig hebben.
De apparatuur waarmee uw familielid is verbonden heeft
een bewakingsfunctie voor het volgen van o.a. hartrimte,
ademhaling, bloeddruk. Er is ook apparatuur voor het geven van infusen en medicatie.
De meeste patiënten
hebben zuurstof nodig. Dit
kan worden gegeven via een masker of een neusbril.
Wanneer spontane ademhaling niet goed meer lukt,
dan wordt de ademhaling overgenomen door een beademingstoestel. Door middel van een buisje in de
luchtpijp wordt de patiënt verbonden met dit toestel.
Omwille van het comfort voor de patiënt wordt slaapmedicatie (gecombineerd met pijnmedicatie) toegediend.
De verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om specifieke
zorgen te verstrekken en worden hierin bijgestaan door de
intensivist (arts met specifieke opleiding voor intensieve
zorgen). Wanneer uw familielid geen specifieke zorgen
meer nodig heeft, dan kan hij/zij overgeplaatst worden
naar de afdeling. Dit is steeds op advies van de intensivist.

Intensivisten:
Dr. B. Nonneman (diensthoofd)
Dr. S. Platteau
Dr. I. Hollevoet
Dr. E. Pauwels
Dr. V. Sergoyne
Dr. E. De Groef
Dr. N. Tytgat
Dr. J. Van De Velde
Het verpleegkundig team:
Onder leiding van twee hoofdverpleegkundigen.
Mevr. A. Beulens
Mevr. T. Van de Velde

Gelieve de privacy van de medepatiënten te respecteren.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar dient toelating gevraagd te
worden aan de hoofdverpleegkundige of de verpleegkundige
die instaat voor de verzorging van uw familielid.
Is het mogelijk om in uw familiekring één of twee personen
aan te duiden als contactpersoon tussen verpleegkundigen,
artsen en familie?

Gelieve het telefoonnummer en naam van de contactpersoon door te geven aan de verpleegkundige. Bij belangrijke
veranderingen in de toestand van uw familielid, zal deze
persoon verwittigd worden door de verpleegkundige of de
behandelde geneesheer.

Er is bezoek toegelaten alle dagen:
Namiddag: van 15.00 u. tot 15.30 u.
van 19.00 u. tot 19.30 u.
Deze bezoekuren worden strikt gevolgd.

Max. 4 bezoekers per patiënt
per bezoekmoment

Gelieve aan te bellen bij uw aankomst.
Gelieve uw GSM toestel uit te schakelen.
TELEFOONNUMMER

IZ +1: +32 (0)53/ 76 41 00
IZ -1: +32 (0)53/ 76 63 11

II Persoonlijke

bezittingen en
attenties
• Doordat patiënten op intensieve zorgen verbonden
zijn met allerlei apparatuur, is het dragen van nachtkledij moeilijk. Er wordt wel een patiëntenhemdje
voorzien.
• Gelieve persoonlijke bezittingen zoals geld en sierraden mee te nemen aub.
• Handdoeken, washandje en zeep worden voorzien
op de afdeling.
• Thuismedicatie wordt meegebracht in de originele
verpakking.

• Om hygiënische redenen zijn bloemen, planten en
fruit als attentie niet toegestaan.
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• Indentiteitskaart en SIS-kaart zijn enkel nodig voor
de inschrijving, daarna kunnen deze terug meegenomen worden.
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