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Zorg voor ouderen met een kwetsbaarheid in het 
LangeLand Ziekenhuis; tips voor uw veiligheid. 
 
Van harte welkom in het LangeLand Ziekenhuis. We geven u graag zoveel mogelijk  zorg en aandacht, 
zodat uw opname prettig en veilig verloopt. Natuurlijk kunt u ook zelf hieraan bijdragen. We geven u 
met deze informatie enkele tips. 
 
 

1. Neem iemand mee die u vertrouwt 
 

Een verpleegkundige bespreekt vooraf met u een aantal belangrijke zaken. Laat 
u bijstaan door een naaste tijdens uw opnamegesprek. Aan de orde komen uw 
gezondheid, uw eventuele medicijnen, uw netwerk (familie en/of vrienden) en 
uw woonomstandigheden. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor uw eigen vragen. 
 
 

 
2. Denk vast na over uw ontslag 

 
Als de datum al bekend is, hoort u deze ook al tijdens het opnamegesprek. U 
kunt dan op tijd de nodige maatregelen hiervoor (laten) treffen, zoals eventuele 
thuiszorg. 
 

 
 
 
 

3. Let erop dat u veilig loopt 

 
Voorkom dat u valt en draag schoenen of pantoffels die goed passen. Kies liever 
een brede zool die niet te glad is en die meebuigt met uw voet. Of schoenen met 
een lage hak, zodat u steviger staat. Hebben uw schoenen veters? Strikt u deze 
dan altijd goed. 

 
 
 

 
4. Eet en drink voldoende 

 
Uw lichaam gebruikt meer voedingsstoffen en energie als het ziek is. Ziek zijn 
kan uw eetpatroon verstoren. Het is daarom extra belangrijk, dat u tijdens uw 
opname voldoende eet en drinkt. U knapt dan sneller op en uw weerstand 
neemt toe. Hierdoor krijgen infecties minder kans. Per dag heeft u ongeveer 11 
glazen of 14 kopjes vocht nodig om uw nieren goed te laten werken. 
Als u hart- of nierproblemen hebt, kunnen andere adviezen gelden, vraag dit na 
bij uw arts. 
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5. Lees uit voorzorg de folder ‘Delier’ in de informatiemap 
 

Een enkele keer komt het voor dat patiënten verward raken. Een verwardheid in 
ernstiger vorm heet een delier. Zo’n delier kan ontstaan doordat het lichaam uit 
balans is, bijvoorbeeld door een infectie of door medicijnen. Wie al 
geheugenproblemen had, heeft wat meer risico hierop. In deze informatiemap vindt 
u hierover een speciale folder. 
 
 

 
 

6. Beweeg regelmatig 
 

Probeer regelmatig te bewegen. U houdt dan uw spierkracht en conditie op peil en 
uw gewrichten blijven soepel. Lopen en andere dagelijkse activiteiten verlopen 
daardoor gemakkelijker. Ook voorkomt u hiermee verwardheid en het 
zogenaamde doorliggen. Dit zijn pijnlijke beschadigingen van uw huid als gevolg 
van langdurige druk op dezelfde plek. 

 
 

 
 

7. Blijf zoveel mogelijk zelf doen 
 

Doe tijdens uw opname zo mogelijk alles wat u thuis ook zelfstandig deed. U kunt 
hierbij denken aan douchen en aankleden. U blijft zo uw eigen kracht en 
zelfredzaamheid ervaren en dat helpt mee bij uw herstel. 

 
 
 
 
 

8. Neem als het kan een naaste mee bij uw ontslaggesprek 

 
Ook bij uw ontslaggesprek met de verpleegkundige krijgt u veel informatie. Als het 
kan, adviseren wij u om ook tijdens het ontslaggesprek, u bij te laten staan door een 
naaste. U bespreekt hier hoe u de opname heeft ervaren. Ook komen 
bijzonderheden rondom uw vertrek en eventuele nazorg aan de orde. Natuurlijk is er 
ook alle ruimte voor uw eigen vragen. U krijgt een overzichtelijke patiëntenbrief, 
waarin vastligt wat er met u is gebeurd tijdens de opname, de poli afspraken en uw 
eventuele leefregels en medicijnen. 
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, stelt u die dan gerust aan de 
verpleegkundige of uw specialist.  

 

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over uw behandeling, laat u het ons ook weten. Dat 
kan in een gesprek, maar ook via de website www.langeland.nl, onder de button ‘Laat uw tip of ervaring achter’ 
of via info@llz.nl. 
 
We danken u voor uw vertrouwen in ons en hopen dat uw verblijf in ons ziekenhuis naar omstandigheden zo 
plezierig mogelijk verloopt. 
 

http://www.langeland.nl/
mailto:info@llz.nl
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