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Inleiding 
 

Uw familielid/naaste is opgenomen op afdeling C3 van Locatie 

Dordwijk. Op deze afdeling liggen patiënten die opgenomen zijn 

voor neurologische of neurochirurgische aandoeningen.  

 

Uw familielid/naast ligt op kamer __________. 

 

Bezoek is dagelijks welkom tussen 15.00 tot 20.00 uur; maximaal 

twee bezoekers per patiënt.  

 

 In het belang van de patiënt kunnen we u ook tijdens de 

bezoektijden vragen om de kamer (tijdelijk) te verlaten. 

 

 Van 10.00 tot 13.00 uur is de contactpersoon van de patiënt 

welkom. 

 

Telefoonnummer afdeling C3: (078) 652 34 23. 

 

 

Wat neemt u mee voor uw naaste? 
 

 Toiletartikelen (zeep, kam, shampoo, deodorant). 

 Scheerapparaat (bij voorkeur geen scheermes). 

 Nachtkleding en ondergoed. 

 Makkelijk zittende kleding (bijvoorbeeld joggingbroek). 

 Kamerjas en pantoffels. 

 Stevige schoenen (platte schoenen zonder hak). 

 Hulpmiddelen die thuis gebruikt worden, zoals rollator (voorzien 

van naam), hoorapparaat en bril. 

 Actuele medicijnlijst. 

 



 2 

Contactpersoon 
 

Bij uw opname vraagt de verpleegkundige de naam en telefoon-

nummers van de contactpersoon van de patiënt.  

Een contactpersoon kan een familielid zijn of naaste zijn. Hij of zij is 

tussenpersoon tussen de patiënt en de rest van de familie, vrienden 

en kennissen. Als de patiënt dat wil, is de contactpersoon ook 

aanwezig bij de gesprekken die de patiënt met hulpverleners heeft. 

Op verzoek van de patiënt kunnen artsen en verpleegkundigen ook 

medische informatie aan de contactpersoon doorgeven. Het 

ziekenhuis geeft geen medische informatie door aan andere 

familieleden of kennissen. 

 

De contactpersoon kan de patiënt begeleiden of helpen bij de 

dagelijkse zorg. Dit gaat in overleg met de verpleegkundige.  

De contactpersoon mag ook meekijken bij fysiotherapie, logopedie 

of ergotherapie. Bij de verpleegkundige kunt u hier meer informatie 

over krijgen. 

 

Uw contactpersoon kan vóór 07.00 uur bellen om te vragen hoe u 

geslapen heeft. Na 12.00 uur kan uw contactpersoon bellen om te 

vragen naar wat er met u gaat gebeuren, voor uitslagen van 

onderzoeken etc.  

 

 

Meer informatie 
 

Verpleging 

De verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt op de afdeling. Op 

de afdeling  wordt patiëntgericht verpleegd. Dit betekent dat één 

verpleegkundige per dienst voor u aanspreekbaar is. Wie dit is kunt 

u zien op het bord dat op de afdeling aan de muur hangt.  
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Bij de teampost kunt u vragen naar deze verpleegkundige. De 

verpleegkundige mag geen medische informatie verstrekken.  

 

Opgenomen door de neuroloog 

Voor medische informatie over uw familielid/naaste kunt u bij de arts 

terecht. De zaalarts komt elke dag bij de patiënt langs. De zaalarts 

is een assistent van de neuroloog. De zaalarts bespreekt dagelijks 

de patiënten met de neuroloog. De neuroloog komt drie keer per 

week bij de patiënten langs. Ook een assistent in opleiding kan uw 

familielid/naaste behandelen en u te woord staat bij gesprekken. 

De zaalarts en assistent in opleiding staan onder supervisie van de 

neuroloog. 

U kunt een gesprek met de arts aanvragen bij de verpleegkundige. 

De verpleegkundige zal zodra er uitslagen bekend zijn of er andere 

zaken besproken moeten worden zelf de contactpersoon benaderen 

voor een gesprek met de arts. 

 

Opgenomen door de neurochirurg 

Er is geen vast moment waarop de neurochirurg langskomt. Vaak 

komt de neurochirurg aan het einde van de dag nog even langs bij 

de patiënten.  

 

Tijdelijk verblijf op de stroke unit 

Patiënten met verschijnselen van een TIA of beroerte worden 

opgenomen op een speciale unit op de afdeling: de stroke unit. Het 

verblijf op de stroke unit is tijdelijk. Het kan dus zijn dat uw familielid 

of naaste naar een andere kamer op afdeling C3 verhuist.

 

Parkeerabonnement 

Het is mogelijk om een parkeerabonnement te nemen voor uw 

bezoek als uw opname naar verwachting langer dan 2 weken gaat 

duren. Informatie en aanschaf hiervan gaat via de leidinggevende of 

secretaresse van de afdeling.  

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

http://www.asz.nl/foldertest/
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