Verblijf op de Acute
Opname Afdeling
(AOA)

U bent via de spoedeisende hulp opgenomen op de Acute
Opname Afdeling (AOA) in het HMC Westeinde. De AOA vindt u
door route rood te volgen naar de zevende etage en bestaat uit
kamer 84 tot en met 97.

Welkom op de AOA
De AOA is gericht op het stellen van een diagnose, het opzetten en starten
van een behandeling en het bieden van zorg.
Om te weten wat er aan de hand is, moeten er soms veel verschillende
onderzoeken gedaan worden. Hieronder bloed-, urine- en beeldvormend
onderzoek (echo, CT-scan en MRI-scan). Al deze onderzoeken kunnen met
voorrang vanaf de AOA plaatsvinden.
Soms starten we al met een de behandeling terwijl de onderzoeken nog
lopen. Zodra de uitslagen bekend zijn, zullen we uw behandeling hierop
aanpassen.
Alle medewerkers doen er alles aan om uw opname zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen. In deze patiënten folder vindt u informatie over de gang
van zaken rond uw opname op de AOA.

De opname
De verpleegkundige van de afdeling zal u ontvangen en een intakegesprek
met u houden. Tijdens deze intake zullen er vragen gesteld worden over uw
algemene gezondheid en conditie. Ook zal u gevraagd worden om één van
uw familieleden of kennissen aan te wijzen als contactpersoon. Alleen uw
eerste contactpersoon mogen wij juridisch gezien voorzien van medische
informatie. Diegene kan die informatie, indien wenselijk, doorgeven aan uw
verdere kring van familie, vrienden en bekenden.
Tijdens de opname zal de arts of apotheker-assistent de medicatielijst met
u door nemen. Hierbij is prettig als u:
• een volledige en actuele medicijnlijst van uw apotheek heeft;
• de medicijnen in originele doosjes of baxter (medicijnzakje) meeneemt;
• de kaart van de trombosedienst bij u heeft.

Wat heeft u nodig in het ziekenhuis?
•
•
•
•
•
•

uw eigen medicijnen die u thuis gebruikt;
goed schoeisel;
makkelijke kleding;
pyjama, ondergoed, sokken en dergelijke;
toiletartikelen;
eventueel uw bril, gehoorapparaten en/of wandelstok.

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar de hele dag mensen naar
binnen- en buitenlopen. Om deze reden adviseren wij om uw geld, sieraden,
pasjes en andere waardevolle bezittingen mee te geven naar huis. Het
ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.

Tijdens de opname
Tijdens uw verblijf op de AOA krijgt u te maken met verschillende
medewerkers van de afdeling. Denk aan verpleegkundigen en
leerling-verpleegkundigen, een behandelend arts, arts-assistenten,
coassistenten, voedingsassistenten, servicemedewerkers, secretaresses en
apothekersassistenten.
De arts loopt in principe eenmaal per dag in de ochtend visite en bespreekt
of de afgesproken behandeling het gewenste resultaat heeft. Zo nodig
spreekt hij of zij een nieuwe of andere behandeling af. U kunt hierbij denken
aan medicatie, wondverzorging of onderzoeken. Heeft u vragen over uw
ziekte en behandeling, dan kunt u die tijdens deze visiteronde stellen. De
visiteronde vindt plaats tussen 10.00 en 12.00 uur. De afspraken noteren we
in uw persoonlijk dossier. De verpleegkundige voert de afspraken uit.
Ook op andere momenten van de dag kunt u opmerkingen, vragen of
verzoeken altijd kwijt bij de verantwoordelijke verpleegkundige. Zo nodig
koppelt zij deze terug aan de behandelend arts.
Wilt u een gesprek met de behandelend arts, dan kunt u dit ook
aangeven bij de verpleegkundige. Iedere dag is er een verpleegkundige
verantwoordelijk voor uw persoonlijke verzorging en verpleging.

Een aantal keer per dag deelt de verpleegkundige geneesmiddelen uit. De
medicijnen worden geplaatst in een medicatiehouder op het nachtkastje.
Het uitdelen van de medicijnen gebeurt met grote zorgvuldigheid
en oplettendheid. De verpleegkundige draagt daarom een opvallend
medicatiehesje waarop verzocht wordt om niet te storen tijdens het
uitdelen.
Sommige medicijnen die u gewend bent te nemen, zult u ook tijdens uw
verblijf moeten blijven gebruiken. Soms zult u (tot nader order) moeten
stoppen met medicijnen, bijvoorbeeld voor een operatie.
Hebt u vragen hierover, stel ze dan gerust aan de verantwoordelijke
verpleegkundige of uw arts. Belangrijk is om niet op eigen initiatief de
medicijnen in te nemen die u thuis gebruikt.

Bezoek
Uw partner of naaste mag helpen met de verzorging. Regel dit graag in
overleg met de verpleegkundige. Verder gelden de dagelijkse bezoekuren
van 15.30 tot 19.30 uur.
U kunt maximaal drie bezoekers tegelijkertijd ontvangen op uw kamer.
Deze beperking is voor uw eigen rust en voor die van uw kamergenoten.
Krijgt u meer bezoek, laat de bezoekers elkaar dan afwisselen. Als u uit bed
mag, kunt u uw bezoek ook ontvangen in het restaurant. Laat het wel even
weten aan de verpleegkundige als u de afdeling verlaat.
Halverwege de gang vindt u een koffieapparaat waar bezoekers zelf
koffie en thee kunnen pakken. Voor overige consumpties verwijzen wij de
bezoekers naar het restaurant op de begane grond. Het bezoekerstoilet
bevindt zich ook op de begane grond. Het is niet de bedoeling dat
bezoekers de patiëntentoiletten gebruiken.

Ontslag
Na een verblijf op de AOA van maximaal 48 uur zijn er, afhankelijk van uw
toestand, verschillende situaties mogelijk:
• Een langer verblijf in het ziekenhuis is noodzakelijk en u wordt
overgeplaatst naar een geschikte verpleegafdeling.
• U gaat naar een nazorginstelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis) buiten
het ziekenhuis.
• U gaat naar huis of naar uw eigen zorginstelling. Als dat nodig is, krijgt u
daar thuiszorg. Eventuele afspraken en recepten voor medicijnen krijgt
u mee. Normaal gesproken regelt u zelf het vervoer naar huis. Is zittend
vervoer niet mogelijk voor u? Dan kan de verpleging een hulpambulance
regelen.

Contact
Als uw eerste contactpersoon telefonisch wil informeren naar u, dan kan dit
via telefoonnummer 088 979 21 50.
Dit telefoonnummer is van de verpleegkundige op de AOA. Als u wordt
overgeplaatst naar een andere afdeling, dan moet uw contactpersoon
voortaan bellen met het telefoonnummer van die andere afdeling. Wij
kunnen hem/haar dan niet meer helpen.

Overige zaken
Maaltijden
Allergieën of diëten kunt u doorgeven aan uw verpleegkundige.
Het ontbijt, de lunch en een snack tussendoor kiest u ter plekke, à la
minute, uit de speciale maaltijdwagen. Drinken wordt op vaste tijden
rondgebracht. De voedingsassistent loopt dagelijks langs met een iPad om
uw bestelling voor de warme maaltijd op te nemen.
Alle voedsel dat u meeneemt van buiten het ziekenhuis eet u op eigen
risico. U kunt dit niet in de keuken van de verpleegafdeling (laten) bewaren
of opwarmen. Dit in verband met de hygiëneregels die wij hanteren in het
ziekenhuis.
Mobiele telefoon
Het gebruik van mobiele telefoons is in het ziekenhuis toegestaan. Zorg dat
uw telefoon een zachte ringtone aan heeft staan. Het liefst zien we dat u
uw telefoon op trilstand zet.
Het aansluiten van een vaste telefoon is niet mogelijk in het ziekenhuis.
Internet
Patiënten en bezoekers kunnen gratis draadloos internetten via een
Wifi-verbinding. Kies hiervoor het netwerk HMC-PUBLIC. Als u verbinding
maakt, wordt u doorgestuurd naar een link. Daar wordt u verzocht
om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Nadat u deze
geaccepteerd heeft, heeft u internet via Wifi.
Voorzieningen
Op de begane grond bevinden zich een restaurant, een winkel en
een kapper. Op de tweede etage kunt u altijd gebruikmaken van het
stiltecentrum (gebedsruimte).
Roken
In het ziekenhuis is roken niet toegestaan. Roken is alleen buiten
toegestaan, in de rookabri’s.

Brandveiligheid
In alle ruimtes hangen rookmelders. Als zij rook detecteren, wordt dit direct
gemeld aan de meldkamer en zal er actie ondernomen worden.
Op alle afdelingen van HMC zijn handblussers en brandslangen aanwezig.
Op iedere afdeling vindt u een vluchtplan met daarop aangegeven langs
welke route u bij een calamiteit het gebouw moet verlaten.
Uw rechten en plichten
In de relatie tussen u als patiënt en de hulpverlener gelden rechten
en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO).
De WGBO regelt onder andere uw recht op informatie, toestemming voor de
behandeling, recht op inzage in uw patiëntendossier, uw recht op privacy
en het beroepsgeheim. Meer informatie kunt u vinden op de website van
ons ziekenhuis: www.haaglandenmc.nl.
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