
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inleiding 

Welkom op verpleegafdeling 1A. U heeft een opnameboekje met informatie 

over het ziekenhuis ontvangen. Deze folder geeft aanvullende informatie over 

de gang van zaken op verpleegafdeling 1A. U bent opgenomen op de 

verpleegafdeling verloskunde/ gynaecologie, een afdeling waar kraamvrouwen 

met hun baby’s, zwangeren en gynaecologische patiënten worden opge-

nomen. 

 

Afhankelijk van de reden van opname wordt u geplaatst op een 1-, 2- of 4-

persoons kamer. Wij willen uw verblijf zo prettig mogelijk maken en u, binnen 

onze mogelijkheden, de zorg geven waar u behoefte aan heeft. Het is dus van 

belang dat u uw wensen kenbaar maakt. 

 

Wij proberen zoveel mogelijk de verpleegkundige een aantal opeenvolgende 

dagen op dezelfde patiëntenkamers in te plannen. Met uw vragen en opmer-

kingen kunt u bij de verpleegkundige terecht. 
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Medewerkers 

De zorg wordt verleend door: 
● gynaecologen 
● arts-assistenten 
● klinisch verloskundigen 
● verpleegkundigen 
● leerling-verpleegkundigen 
● kraamverzorgenden 
● lactatiekundige 
● afdelingsassistenten 
● voedingsassistenten 
● afdelingssecretaresses 
● stagiaires 

 

De afdelingsmanagers geven leiding aan de afdeling, zij zijn vijf dagen per week aanwezig. De afdelings-

secretaresse draagt zorg voor de administratie. 

 

De voedingsassistent(e) zorgt voor uw eten en drinken. Eenmaal per dag wordt u een nieuwe menulijst voor de 

warme maaltijd aangeboden, de voedingsassistent(e) helpt u zo nodig bij het invullen. 

 
Dagindeling 

Globaal genomen ziet een dag er als volgt uit. De tijden zijn ±, met uitzondering van de bezoek- en rusttijden. 

 
● 7.30 uur:  

De controles als temperatuur en pols worden gedaan en de medicijnen worden uitgedeeld. 
● 8.00 uur:  

Verpleegkundigen helpen u, indien nodig, bij de dagelijkse verzorging en uw bed wordt opgemaakt. 
● 8.30 uur:  

Het ontbijt wordt geserveerd; u kunt een keuze maken uit het assortiment van de ‘broodbuffetwagen’. 
● 10.00 uur:  

Tijd voor koffie/thee of iets fris. 
● 10.30 uur: 

Aanvang bezoektijd tot 12.00 uur. 
● 11.45 uur: 

De lunch wordt geserveerd, u kunt een keuze maken uit het assortiment van de ‘broodbuffetwagen’. Hierna 

is het strikte rust tot 15.00 uur. 
● 15.00 uur:  

Tijd voor koffie/thee of iets fris. 

Gelegenheid tot opfrissen en eventuele verdere verzorging. Temperatuur en polscontroles worden gedaan. 
● 16.45 uur:  

De warme maaltijd wordt uitgedeeld. 
● 18.00 uur: 

Aanvang bezoektijd tot 20.00 uur. 
● 19.00 uur:  

Koffie/thee en/of iets fris wordt u aangeboden. 
● 20.00 uur: 

Einde bezoekuur; uw partner mag tot 22.00 uur blijven. De verpleegkundige start met de verzorging 
● 22.00 uur:  

De partner neemt afscheid. 
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
Verpleegunit 1A 

T: 0492 – 59 56 40 
 
 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

● 22.45 uur: 

De nachtdiensten starten.  

Zij proberen hun werkzaamheden ´s nachts zo zachtjes mogelijk te doen. Indien nodig kunt u een beroep op 

hen doen. 

 
Bezoek 

Als er veel mensen zijn die u willen bezoeken, verzoeken wij u toch dringend om niet meer dan drie bezoekers 

toe te laten in verband met de rust van uzelf, maar ook van uw medepatiënten. 

 
Privacy 

Informatie over uw gezondheid is privé-informatie. Wij geven deze informatie alleen aan u. Zonder uw 

toestemming mag de verpleegkundige geen informatie geven aan bijvoorbeeld uw partner. Als u dit wel wilt 

kunt u een contactpersoon aanwijzen, maak deze dan bij de verpleegkundige bekend. De door u aangewezen 

contactpersoon kan dan ook medische informatie over u ontvangen. 

 
Tot slot 

Wij hopen dat u met deze informatie beter op de hoogte bent over de gang van zaken op de afdeling 

verloskunde/gynaecologie. Mocht u nog vragen of op- of aanmerkingen hebben, aarzel dan niet deze met ons 

te bespreken. Wij wensen u een goed verblijf toe op onze afdeling. 

 

 

 


