Acute Opname Afdeling
Inleiding
U bent met spoed opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA). Deze folder geeft algemene informatie over deze
afdeling. De AOA is gepositioneerd op 2 locaties namelijk op de begane grond B0 en de 6e verdieping A6. Op de
begane grond B0 bevinden zich meerpersoonskamers (2, 3 of 6 persoons) en op de 6e verdieping bevinden zich
eenpersoonskamers. Op basis van vastgestelde medische criteria wordt u op een een- of meerpersoonskamer
gepland.

Algemene informatie
De AOA is een afdeling met een spoedeisend karakter, dat wil zeggen dat er alleen patiënten afkomstig van de
afdeling Spoedeisende Hulp of de polikliniek worden opgenomen. Hierdoor worden 24 uur per dag mensen
opgenomen en ontslagen. U zult merken dat het verloop van patiënten op de afdeling groot is. Mogelijk veroorzaakt dit
overlast voor u, met name op de meerpersoonskamers. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Binnen 48 uur gaat u naar huis (al dan niet met zorg), naar een specialistische verpleegunit in het ziekenhuis, of naar
een andere zorginstelling (bijvoorbeeld een verzorgingshuis). Voordat u met ontslag gaat, krijgt u van uw arts of
verpleegkundige alle informatie die u nodig heeft.

Medicijnen
Gebruikt u medicijnen, zorg dan dat u een actuele medicatielijst bij u heeft of vraag uw familie of relatie om deze mee
te nemen. Een apotheekmedewerker komt bij u langs op de Spoedeisende Hulp of de Acute Opname Afdeling en
checkt met u uw thuismedicatieoverzicht. Heeft u vragen, stelt u die dan aan de eerst verantwoordelijk
verpleegkundige.

Artsenvisite
De artsen lopen één keer per dag visite, tussen 08.00 en 11.00 uur, om de resultaten van onderzoeken en het
behandelplan met u te bespreken. De visitetijden verschillen per specialisme.
’s Middags loopt de verpleegkundige nogmaals visite met de arts om eventueel nieuwe ontwikkelingen te bespreken.
De arts komt ’s middags niet altijd opnieuw bij u langs.

Contactpersonen
Telefonisch geven wij alleen informatie aan uw contactpersoon. Deze contactpersoon mag altijd bellen, maar wij
verzoeken bij voorkeur te bellen vóór 07.00 uur of na 10.30 uur.

Bezoektijden
In MST zijn geen vaste bezoektijden. Bezoek is alle dagen tot 21.00 uur welkom, advies is vanaf 11.00 uur te komen.
Uiteraard wel in afstemming met de patiënt en de verpleegkundige en maximaal twee bezoekers per patiënt.

Persoonlijke eigendommen
Het zoekraken of diefstal van persoonlijke eigendommen in het ziekenhuis is helaas mogelijk. Breng daarom geen
kostbaarheden of sieraden mee. Als u deze wel bij u heeft, geef ze dan aan uw naasten mee naar huis. Het
ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het zoekraken of diefstal van uw eigendommen.

Belangrijke contactgegevens
Onderstaande telefoonnummers kunnen voor u van belang zijn:
■ Acute Opname Afdeling B0, route B01, telefoon (053) 4 87 2560;
■ Acute Opname Afdeling A6, route A61, telefoon (053) 4 87 2562;

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de arts,
arts-assistent of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
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