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Verpleegafdeling 2B:  Neurologie / Interne Geneeskunde 
 
U bent opgenomen op de verpleegafdeling 2B Neurologie / Interne Geneeskunde. Met deze 
informatie maken wij u snel wegwijs op onze afdeling. 
 
De afdeling 
Op verpleegafdeling 2B worden patiënten opgenomen die bij een neuroloog of een internist 
onder behandeling zijn. Er zijn drie - vierpersoonskamers, twee - tweepersoonskamer en twee - 
eenpersoonskamers. Dit kunnen ook gemengde kamers zijn, waar mannen en vrouwen liggen. 
Mocht u hiertegen bezwaar hebben, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. Als het mogelijk is, 
wordt met uw wens rekening gehouden. Elke patiënt heeft op de kamer een eigen persoonlijke 
kast. Bij de twee - en vierpersoonskamer zit het toilet op de gang. Bij de eenpersoonskamer is 
deze op de kamer aanwezig. 
 
Contactpersoon 
De voor u verantwoordelijke verpleegkundige informeert u en de door u aangewezen 
contactpersoon of wettelijke vertegenwoordiger over uw situatie of behandeling. Om uw privacy 
te waarborgen en om te voorkomen dat onnodig dezelfde informatie wordt gegeven, spreken wij 
met u een eerste en een tweede contactpersoon af. Alleen aan hen verstrekken wij, indien 
gewenst, verpleegkundige en medische informatie. De contactpersoon kan de verpleegkundige 
altijd tijdens het middagbezoek aanspreken. Het middagbezoek is van 15.30 tot 19.30 uur.  
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. Medische informatie kunt u 
uitsluitend via de arts verkrijgen. Wilt u een persoonlijke afspraak of een familiegesprek, dan 
kunt u via de verantwoordelijke verpleegkundige een afspraak maken met de arts.  
 
Medicatie 
Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw eigen 
apotheek. U kunt ook de medicijnen die u gebruikt in de oorspronkelijke verpakking meenemen. 
Tijdens uw opname worden de medicijnen door het ziekenhuis verstrekt. Om fouten te 
voorkomen, verzoeken wij u om de verpleegkundige niet te storen tijdens het uitdelen van 
medicatie. De verpleegkundige heeft op het moment van medicatie uitdelen een geel hesje aan. 
 
Kostbaarheden 
Wij adviseren u om kostbaarheden of waardevolle bezittingen thuis te laten. Mocht u toch iets 
meenemen, berg dit dan op in uw persoonlijke kast op uw kamer. Het ziekenhuis is niet 
aansprakelijk voor vermissing of diefstal. 
 
Informatie over uw gezondheidstoestand 
De verantwoordelijk verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt die u informatie kan geven 
over uw gezondheidstoestand. Daarnaast kunt u ook informatie krijgen bij uw zaalarts, die de 
zorg tijdens uw opname coördineert. U ziet uw zaalarts dagelijks. U kunt eventueel een afspraak 
maken met de zaalarts voor nadere informatie. Dit kunt u aangeven bij uw verantwoordelijke 
verpleegkundige. Houdt u er rekening mee dat deze afspraak meestal tijdens het middagbezoek 
wordt gehouden.  
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Het kan een paar dagen duren voordat de resultaten van het onderzoek bekend zijn, daarom 
kan er niet altijd meteen een gesprek gepland worden. De eindverantwoordelijkheid voor uw 
behandeling in ons ziekenhuis ligt bij de verantwoordelijke neuroloog / internist van de afdeling. 
Bij zijn/haar afwezigheid is er een waarnemer. Dit kunt u teruglezen in de folder 
‘hoofdbehandelaarschap’.  
 
Wie zorgt voor mij 
Op de afdeling naast de balie hangt een planbord. Op dit bord is zichtbaar wie uw 
verantwoordelijk verpleegkundige van de dag is.  

 
Werktijden van de verpleegkundigen 
De verpleegkundigen werken in verschillende diensten. Hieronder ziet u een overzicht van de 
verschillende diensten. 
Dagdienst  07.30 uur tot 16.00 uur 
Dagdienst 2  09.30 uur tot 18.00 uur 
Avonddienst  15.00 uur tot 23.30 uur 
Nachtdienst  23.15 uur tot 07.45 uur. 
 
Artsenvisite 
Neurologie  
Elke werkdag wordt er in de ochtend visite gelopen met de arts-assistent neurologie. Deze 
overlegt met de neuroloog over uw behandeling. Op maandagmiddag vindt er een 
multidisciplinair overleg plaats (MDO) waar een aantal neurologen, de arts assistent(en) en 
andere hulpverleners bij aanwezig zijn. U kunt daarbij denken aan de fysiotherapeut, diëtist, 
logopedist, revalidatiearts en transferverpleegkundige. De naam van de dienstdoende neuroloog 
kunt u onderaan van deze patiënteninformatie terugvinden.  
 
Internisten 
Tweemaal per week lopen de internisten samen met de zaalarts grote visite op onze afdeling.  
U zult tijdens deze visite kennismaken met twee internisten van de afdeling. Indien nodig komen 
er ook andere hulpverleners bij u langs of specialisten van andere afdelingen, die om een 
aanvullend advies zijn gevraagd. De naam van de dienstdoende internist kunt u onderaan van 
deze patiënteninformatie terugvinden. 
 
Telefoon en televisie huren 
U kunt een telefoon en /of televisie huren. Hiervoor heeft u wel een rekeningnummer nodig.  
De radiofunctie op de tv is gratis. De aansluiting wordt verzorgd door Patiëntline. U kunt 
Patiëntline bellen via de ‘9’ op het telefoontoestel bij uw bed. Om gebruik te maken van de 
televisie kunt u de koptelefoon aanvragen bij de verpleging. De afstandbediening hangt achter 
uw bed. Zorgt u er ook voor dat u bij ontslag dit afmeldt via de ‘9’ op het telefoontoestel bij uw 
bed. 
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Eten en drinken 
Soms kan het zijn dat u (tijdelijk) niet alles mag eten en drinken. Het is belangrijk dat u of uw 
familie eerst met de verpleegkundige overlegt of dit is toegestaan. De afdeling heeft een 
gezamenlijke koelkast. U bent zelf verantwoordelijk voor de voeding en dranken die u daarin 
plaatst. Plaats altijd een sticker met de naam van de patiënt en de datum op de spullen in de 
koelkast, dit om verwarring te voorkomen. Wanneer producten langer dan twee dagen in de 
koelkast staan, worden ze weggegooid. 
 
Internet en e-mailen 
Er is in dit ziekenhuis wifi beschikbaar. Selecteer het wifi-netwerk LangeLandGast. Als u 
verbonden bent, komt u op het Gasten Portaal. Na het accepteren van de voorwaarden kunt u 
gebruik maken van internet. 
 
Pijnbeleid 
Pijn staat herstel in de weg en daarom is het belangrijk dat u uw pijnbeleving aangeeft en/of 
erover praat met de verpleegkundige. Tijdens uw opname in het ziekenhuis wordt u drie keer per 
dag (08.00, 15.00 en 22.00 uur) gevraagd om uw pijnbeleving aan te geven door middel van een 
cijfer. Hierbij is 0-1 geen pijn en 9-10 onhoudbare pijn. Met de pijnscore krijgen we meer inzicht 
in uw pijnbeleving; dit wordt meegenomen in uw (verdere) behandelplan. Voor meer informatie 
over pijn of de pijnmeting verwijzen wij u naar de folder ‘algemene informatie over 
pijnbestrijding’.  
 
Reanimatiebeleid 
Bij de opname wordt het reanimatiebeleid met u besproken. Dit wordt gedaan met de 
verantwoordelijke arts.  
 
Patiëntendossier 
Na uw opname wordt uw patiëntendossier bewaard in het medisch archief. U heeft recht op 
inzage in uw dossier; dit kunt u bespreken met uw verantwoordelijke arts. Meer informatie over 
het patiëntendossier kunt u teruglezen in het ‘Opnameboekje van het LangeLand Ziekenhuis’ en 
de ‘Procedure opvragen medische gegevens’ van het LangeLand Ziekenhuis’; 
www.langeland.nl/patiënten/uw-rechten-plichten-en-procedures/ 
 
Klachten 
Waar mensen werken worden fouten en vergissingen gemaakt. We doen er alles aan om dit te 
voorkomen. Mocht u toch een klacht of probleem hebben, dan horen we dit graag van u. U kunt 
uw klacht of probleem bespreken met de verantwoordelijk verpleegkundige of de arts. U kunt uw 
klacht ook kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris. Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar het ‘Opnameboekje van het LangeLand Ziekenhuis’. 
 
Weer naar huis 
Voordat u naar huis gaat heeft de verpleegkundige een ontslaggesprek met u. U krijgt 
(schriftelijke) informatie mee over wat wel en niet kan in uw thuissituatie. Indien u een recept 
voor medicatie nodig heeft, wordt het recept naar uw eigen thuisapotheek gefaxt. U kunt de 
medicatie ophalen of laten bezorgen. Tijdens uw opname zal met u worden besproken of er zorg 
of andere hulp nodig is in de thuissituatie. Indien nodig krijgt u extra papieren mee. 
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De eerste 24 uur na uw ontslag kunt u bij problemen contact opnemen met de afdeling 
Neurologie / Interne geneeskunde via een van onderstaande telefoonnummers.  
 
Verpleegafdeling Neurologie / Interne geneeskunde: (079) 346 2411 of (079) 346 2412.  
 
Na 24 uur ontslag kunt u contact opnemen met uw huisarts: hij/zij zal u eventueel verder 
verwijzen. 

 
Meer informatie? 
Voor uitgebreide informatie over uw opname verwijzen wij u naar het ‘Opnameboekje van het 
LangeLand Ziekenhuis’. U kunt ook met vragen terecht bij de verpleegkundige en/of arts. 
 
Tot slot 
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over uw opname, laat dit ons dan weten via een van bovenstaande 
telefoonnummers van de verpleegafdeling Neurologie/Interne Geneeskunde of via info@llz.nl.  
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Specialisten Neurologie  
 

 
Dr. Strikwerda 
 
Neuroloog 
 
 
 

 

Dr. Kleijer 
 
Neuroloog 
 

 

Dr. Groen 
 
Neuroloog 
 
 
 
 
 

 

Dr. Granneman 
 
Neuroloog 
 

 
Dr. Rath 
 
Neuroloog 
 
 
 
 

 

Dr. Zylicz 
 
Neuroloog 
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Specialisten Interne Geneeskunde 
 
 
Dr. Waanders 
 
Internist 
 
 
 
 

 

Dr. Ekokobe 
 
Internist 

 
Dr. V.d. Pas 
 
Internist- 
Oncoloog 
 
 
 
 

 

Dr. Selten 
 
Internist- 
nefroloog 

 
Dr. Boot 
 
Internist- 
endocrinoloog 
 
 
 
 

 

Dr. V. Gerven 
 
Internist- 
oncoloog 

 
 
 
 


