
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

SPOEDEISENDE HULP 
 

Inleiding 

In deze folder wordt de gang van zaken op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) beschreven 

voor patiënten en hun begeleiders. 

 

De SEH biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten met een acute, 

spoedeisende aandoening. 

De medewerkers van de SEH streven ernaar om: 

 Spoedgevallen zo snel mogelijk te helpen. 

 Iedereen de beste zorg te geven. 

 De wachttijden zo kort mogelijk te houden. 

 

Gang van zaken 

Als patiënt wordt/bent u ingeschreven door een administratief medewerker of verpleegkundige. 

Persoonlijke gegevens worden vervolgens ingevoerd in een computerbestand. Een 

verpleegkundige coördinator beoordeelt de situatie aan de hand van de klacht(en) en bepaalt 

daarmee de volgorde van verdere beoordeling en onderzoek en stelt een arts op de hoogte.  

 

Wachttijden 

Wachten is nooit prettig. U maakt zich zorgen en wilt zo snel mogelijk geholpen worden. Toch 

kan het zijn dat u moet wachten, hier kunnen verschillende redenen voor zijn: 

 Patiënten met een ernstige / levensbedreigende aandoening en kinderen gaan in principe 

altijd voor.  

 Het aantal patiënten dat de SEH bezoekt kan op willekeurige momenten heel groot zijn, 

hierdoor kunnen alle behandelkamers bezet zijn. 

 

Onderzoek / behandeling 

Een arts onderzoekt de patiënt en laat zonodig een aantal aanvullende onderzoeken uitvoeren. 

 Het bepalen van bloedonderzoek duurt minimaal een uur. 

 Voor het maken van een röntgenfoto kan ook een wachttijd ontstaan als meerdere patiënten 

tegelijkertijd gezien moeten worden. 

 

Aanwezigheid van derden 

De behandelruimte van de SEH is klein. Wij vragen u dan ook om met niet meer dan  

twee begeleiders bij de patiënt aanwezig zijn in de behandelkamer. Ook verzoeken wij u in het 

kader van de privacy van de overige patiënten in de behandelkamer of de wachtkamer  

te blijven.  

 



Algemene informatie 

 Mobiele telefoon kunnen storen op de medische apparatuur. U wordt dan ook verzocht deze 

helemaal uit te zetten. Om te telefoneren kunt u gebruik maken van een ziekenhuistoestel. U 

kunt dit aan een medewerker vragen. 

 In verband met een mogelijke behandeling, bijvoorbeeld een operatie, vragen wij u om niets 

te eten en te drinken zonder toestemming van arts of verpleegkundige. 

 

Voor de patiënten en begeleiders die toestemming hebben geldt het volgende: 

 Koffie en thee zijn beschikbaar in een automaat in de wachtkamer. 

 Van 08.30 uur tot 19.30 uur (maandag t/m vrijdag) en van 12.00 uur tot 19.30 uur 

(zaterdag/zondag/feestdagen) kunt u voor diverse versnaperingen terecht in het winkeltje, 

deze bevindt zich in de centrale hal. Buiten deze tijden staat er  

 een automaat. 

 Van 08.30 uur tot 20.00 uur (maandag t/m vrijdag) en van 13.30 uur tot 20.00 uur 

(zaterdag/zondag/feestdagen) kunt u ook terecht in het bezoekersrestaurant eveneens in de 

centrale hal voor een broodje/warme maaltijd en een drankje. 

 Op de SEH verzoeken wij u alleen in de wachtruimte te eten. 

 

In het kader van uw en onze veiligheid staan op de afdeling diverse beveiligingscamera’s. 

 

Het team van de Spoedeisende Hulp. 

 

 

Tot slot 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  
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