Welkom
op de dienst
intensieve zorgen

bezoek

van 14u30 tot 15u
van 19u tot 19u30



057 35 60 41



YIZ@yperman.net



www.yperman.net/afdelingen
1e verdieping / Medisch technisch blok

WIE ZIJN WE?

1. Anesthesisten - intensivisten
1.1.

Artsen-specialisten

Dr. E. Colla

Dr. P. Filez

Dr. L. Verbanck

Dr. A. Verstraete

Dr. J. Vanhalst

Medisch diensthoofd IZ

De intensivisten werken nauw samen met de orgaan-specialisten.

2. Verpleging
2.1.

Hoofdverpleegkundige met zijn team

Johny

3. Ondersteunend team
We benaderen de patiënt altijd MULTIDISCIPLINAIR: dit houdt in dat er op alle niveaus overleg
is met een team van ondersteunende medewerkers zoals:







Kinesitherapeuten
Een ergotherapeut
Een logopediste
De dienst patiëntenbegeleiding: waaronder de sociale dienst en psychologen.
Diëtisten
Een vaste schoonmaak equipe

Uiteraard is iedereen gebonden aan het beroepsgeheim.
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WAT IS EEN DIENST INTENSIEVE ZORGEN?
Dit is een gespecialiseerde afdeling waar patiënten op een hoogtechnologische manier gemonitord
en behandeld worden, onder de voortdurende aandacht van de gespecialiseerde artsen en
verpleegkundigen.

WELKE PATIËNTEN ZIJN HIER OPGENOMEN?
Het gaat om kritiek-zieke patiënten die een verhoogde aandacht en controle nodig hebben, zoals
bij:
 een ernstige ziekte
vb een hartinfarct, maagbloeding, zware infectie, zeer lage bloeddruk, zeer trage of vlugge pols,
vergiftiging, coma, …
 een heelkundige ingreep
vb een operatie ter hoogte van de maag of darmen, bloedvaten, hersenen of borstkas.
 een ongeval met zware verwondingen
vb schedelbreuk, een zware hersenschudding, ribfracturen, beenbreuken, inwendige bloedingen.

WELKE APPARATUUR EN TOESTELLEN WORDEN ER GEBRUIKT?
Voor de behandeling, toezicht en bewaking van de zieke op de afdeling Intensieve Zorgen is deze
omgeving uitgerust met allerlei technische apparaten en materialen. Deze dienen om de patiënt
van zeer dichtbij te kunnen volgen. Aarzel niet om uitleg te vragen over de behandeling en de
toestand van de patiënt. De specialisten en de verpleegkundigen staan ter beschikking om u te
informeren.

WELKE PERSOONLIJKE VOORWERPEN HEEFT DE PATIËNT NODIG?
Enkel klein toiletgerief, zoals een borstel of kam, een scheerapparaat en pantoffels, heeft de patiënt
nodig (geen slaapkleed of pyjama dus). Wasgerief en zeep worden door het ziekenhuis voorzien.

WANNEER IS BEZOEK MOGELIJK?
Om de noodzakelijke rust te garanderen, wordt er kortdurend bezoek voorzien op vaste tijdstippen
(14u30 - 15u00 en 19u00 - 19u30), met maximum 2 personen, ouder dan 12 jaar.
Na overleg met behandelende arts en hoofdverpleegkundige en mits correcte voorbereiding
kunnen eigen kinderen van de patiënt uitzonderlijk toegelaten worden.
De dienst is dag en nacht rechtstreeks telefonisch te bereiken op 057 35 60 41.
Indien de patiënt een grote familie heeft, vragen wij met aandrang om iemand aan te stellen die
het telefonisch contact onderhoudt.
Om hygiënische redenen worden bloemen, planten, geschenken en voedsel niet toegestaan op de
Intensieve Zorgen.

IZ.001N • 20171206
Hoofdverpleegkundige IZ
3

WAAR VIND JE DE DIENST?

1. Waar vind je de dienst in het ziekenhuis?

Intensieve
zorgen

2. Hoe ziet mijn dienst eruit?

Cathlab

ingang,
wachtzaal
bezoekers
bedden
(patiëntentransport)

verpleegpost

kamers
VRAGEN?
Hebt u nog vragen? Contacteer de verpleegkundigen op jouw dienst voor
meer informatie of raadpleeg de website van het Jan Yperman Ziekenhuis.
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