3 Noord, 3 Oost:
Longgeneeskunde
De afdeling
Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus,
hebben we onze bezoekregeling aangepast. Op deze afdeling is daarom geen bezoek toegestaan.
U leest hier meer over deze maatregel.
Op afdeling 3 Noord en 3 Oost worden de patiënten verpleegd van het specialisme
Longgeneeskunde.

Wie werkt er?
Op de afdeling is altijd een verpleegkundige aanwezig die verantwoordelijk is voor uw zorg. Zij
heeft overleg met de specialisten en zal u zoveel mogelijk persoonlijk begeleiden. Door wisselende
diensten krijgt u echter met meerdere verpleegkundige te maken.

Tijdens uw verblijf maakt u kennis met andere teamleden, zoals:
afdelingssecretaresses;
leerling verpleegkundigen;
afdelingsassistenten;
gastvrouwen;
stagiaires.

De artsen die werkzaam zijn op de afdeling:
Longartsen
Braam, A.W.E.
Jans, M.
Saboerali, M.D.
Vleeshouwers, G.

Ondersteuning
Vonk, G. Zij is werkzaam als Physician Assistant (PA) en ondersteunt de longartsen op
afdeling;
Arts-assistenten, zijn afgestudeerde artsen. Tijdens u opname is de arts-assistent vaak de

arts die u behandelt. Arts-assistenten werken nauw samen met de specialist. De specialist
blijft eindverantwoordelijk.

Contactpersonen voor familie
Inlichtingen over uw toestand krijgt de familie in eerste instantie van u te horen. In overleg met u
wordt bij de opname een contactpersoon benoemd (dit mogen er ook twee zijn). Hij/zij kan bij
vragen of onduidelijkheden informatie vragen aan de verpleegkundigen. Informatie wordt aan
niemand anders dan aan de contactpersonen gegeven.
Uitslagen van onderzoeken worden niet door de verpleegkundige gegeven.
Op de afdeling komen dagelijks artsen langs. Dit gebeurt niet altijd door uw eigen specialist. Als de
contactpersonen de behandelend arts wil spreken, kan een afspraak gemaakt worden. Informeer
hiervoor bij de verpleegkundige.

Verblijf op de afdeling
Tijdens uw verblijf op de afdeling kunt u gebruik maken van verschillende faciliteiten.

Contactgegevens
Afdeling 3 Noord is 24 uur per dag bereikbaar via de volgende telefoonnummers:
(0183) 64 48 34
Bij speciﬁeke vragen wordt u doorverbonden naar een verpleegkundige.

