Kortverblijf binnen verpleegafdeling D4
Dag opname
Binnenkort wordt u opgenomen in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) op
Kortverblijf binnen verpleegafdeling D4. Hier wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis.
Deze verpleegafdeling is onderdeel van het Hart en Vaat Centrum Maastricht.
In deze tekst krijgt u informatie over de opnamedag.
Voorbereiding
U mag `s ochtends licht
ontbijten. Dat wil zeggen twee
beschuitjes met boter en jam en
een kopje thee.
Let op
Bent u diabetes patiënt, dan moet
u op de opnamedag volledig
nuchter blijven. U mag geen
insuline gebruiken (ook geen
diabetes tabletten), tenzij de arts of
verpleegkundige, u op de poli een
ander advies heeft gegeven.
Andere medicijnen die u moet
innemen, mag u innemen met een
slokje water.
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Medicatie
Tijdens uw opname gebruikt u uw eigen medicijnen. Neem daarom de medicijnen die u thuis gebruikt in
de oorspronkelijke strip mee naar het ziekenhuis.
De opnamedag
U vindt de Kortverblijf verpleegafdeling D4 op niveau 4. Volg de route D-4 (oranje).
Op uw opnamebrief staat hoe laat wij u verwachten.
 Voor 08.00 uur meldt u zich op kamer 8 bij de verpleging.
 Na 08.00 uur meldt u zich aan de balie van verpleegafdeling D4.
U mag overdag één begeleider meenemen. Dit om de rust op de afdeling te bewaren maar ook voor de
privacy van u en de andere patiënten. Tijdens uw ingreep verzoeken wij uw begeleider de afdeling te
verlaten. De begeleider kan wachten in het divisiecentrum op niveau 4 of in het Bezoekersrestaurant op
niveau 1. Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden.
Wij streven ernaar om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden. Daarom komen de patiënten op
verschillende tijdstippen. Het exact tijdstip van uw behandeling kunnen wij u niet geven, maar vindt
plaats tussen 08.30 uur en 17.00 uur.
Het kan voorkomen dat het programma uitloopt of verandert door spoedgevallen of onderzoeken die
moeizaam verlopen. Hierdoor bent u later aan de beurt voor uw behandeling. Wij begrijpen dat dit heel
vervelend voor u is. Het streven is dat u de dag van opname ook geholpen wordt. Als dit niet lukt, vragen
wij begrip hiervoor.
Als u niet dezelfde dag geholpen wordt, beslist de arts of u opgenomen blijft of naar huis gaat en een
nieuwe oproep krijgt. Deze beslissing heeft te maken met de ingreep waarvoor u bent opgeroepen.
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Bezoektijden
De bezoektijden van Kortverblijd verpleegafdeling D4 zijn van:
 15.45 uur tot 16.45 uur;
 18.15 uur tot 19.45 uur.
Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Kortverblijf verpleegafdeling D4

043-387 44 40 / 043-387 64 40

Website
 www.mumc.nl
 www.hartenvaatcentrum.nl
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