Dagverpleging

Afdelingsinformatie
Voor niet-operatieve ingrepen
Inleiding
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort in het ziekenhuis een
onderzoek en/of behandeling zult ondergaan. Dit gebeurt op de afdeling
Dagverpleging. Het is de bedoeling dat u dezelfde dag weer naar huis kunt. In deze
folder staat informatie over de gang van zaken op deze afdeling.
Opnameregeling
De secretaresse van de behandelend specialist spreekt meteen de opnamedatum
met u af.
Indien de voorgestelde opnamedatum niet schikt, is het belangrijk dit tijdig door te
geven aan de secretaresse van uw behandelend arts. Er wordt dan een nieuwe
afspraak gemaakt.
Voorbereiding
Afhankelijk van de behandeling of het onderzoek kan het zijn dat u bepaalde
voorbereidingen moet treffen. Dit wordt tijdig meegedeeld door uw behandelend
specialist of de secretaresse.
Begeleiding
Bij het begeleiden van kwetsbare patiënten, zoals kinderen, wilsonbekwamen en
gehandicapten, moet er naast een begeleider een aparte chauffeur zijn.
Wat moet u meebrengen
Voor deze ene dag in het ziekenhuis moet u een paar dingen niet vergeten:
 uw ziekenhuispasje en een geldig legitimatiebewijs;
 eventuele medicijnen die u gebruikt;
 nachtgoed, pantoffels, ochtendjas en toiletartikelen;
 lectuur of iets dergelijks.
Waardevolle spullen zoals sieraden (zoals uw trouwring) kunt u beter thuis laten om
zoekraken te voorkomen.
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Gang van zaken
Op de Dagverpleging is een aantal zaken anders geregeld dan elders in het
ziekenhuis.
Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich rechtstreeks bij de centrale post op de
afdeling Dagverpleging. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer.
Na het opnamegesprek dient uw eventueel aanwezige begeleider de afdeling te
verlaten. Dit in verband met rust en privacy van medepatiënten. De verpleegkundige
belt uw begeleider wanneer u opgehaald kunt worden.
Er bestaan geen aparte kamers op deze afdeling en u ligt er meestal met meerdere
personen. Zo kan het gebeuren dat er zowel mannen als vrouwen op een kamer
liggen. U krijgt de beschikking over een kast waarin u uw kleren en andere
bezittingen kunt opbergen.
Heeft u nog vragen, aarzel dan niet deze te stellen. De verpleegkundigen zullen u
graag van dienst zijn.
Belangrijk
 Zorg voor een contactadres tijdens uw korte verblijf in het ziekenhuis.
 Breng geen sieraden of andere waardevolle spullen mee.
 Op de afdeling Dagverpleging kunt u geen bezoek ontvangen.
 Het kan soms voorkomen dat u, door onvoorziene omstandigheden langer in het
ziekenhuis moet blijven dan die ene afgesproken dag. Uw arts zal dan uitleggen
waarom.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Afdeling Dagbehandeling
Locatie Venlo

 077-320 64 11

Route 39
Afdeling B6

Bij problemen thuis kunt u contact opnemen met de polikliniek van uw behandelend
specialist tijdens kantooruren
(tussen 08.30 uur en 16.30 uur).
Na 17.00 uur en in de weekenden kunt u contact opnemen met de afdeling
Spoedeisende Hulp (SEH) te Venlo:
 (077) 320 58 10
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VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
Meer informatie www.viecuri.nl
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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