PATIËNTEN
INFORMATIE
Intensive Care (IC)
Brandwondencentrum

Uw naaste is opgenomen op de Intensive Care
(IC) van het Brandwondencentrum. Door middel
van deze folder willen we u informeren over het
Brandwondencentrum en de leefregels.
Het Brandwondencentrum is een specialistische
afdeling in het Maasstad Ziekenhuis en één van de in
totaal drie brandwondencentra van Nederland.
Op het centrum worden patiënten opgenomen
die verbrandingen hebben opgelopen en hiervoor
specialistische en intensieve zorg nodig hebben. Als
het totaal verbrand lichaamsoppervlak 15% of meer
bevat dan is er een indicatie tot opname op de ICBrandwondencentrum.
Behandelteam
Het behandelteam van het IC-Brandwondencentrum
bestaat uit een uitgebreid team van zorgverleners
zoals specialisten, intensivisten, IC-verpleegkundigen,
chirurgen en fysiotherapeuten. Al deze disciplines
spelen een rol in de zorg van de patiënt.
De intensivist is samen met de brandwonden
specialist verantwoordelijk voor de medische
behandeling. Deze artsen maken meerdere keren
per dag een ronde over de afdeling en bezoeken de
patiënt ten behoeve van wondinspectie en de situatie
van de patiënt. Naar aanleiding van de bevindingen
van deze artsen wordt per patiënt een specifiek
behandelplan opgesteld en indien nodig direct
bijgesteld.

Informatievoorziening
Bij opname wordt gevraagd naar één of twee
contactpersonen. De contactpersoon onderhoudt
contact met het brandwondencentrum. Informatie
over de toestand van de patiënt wordt uitsluitend aan
de contactpersoon gegeven. De verpleegkundigen
kunnen de contactpersoon informeren over de
patiënt en indien gewenst een afspraak maken
voor een gesprek met de behandelende intensivist,
brandwondenspecialist of een arts-assistent.
Locatie
De IC-Brandwondencentrum is gesitueerd op de 3e
etage bouwdeel E.
De bezoektijden zijn dagelijks van 14.00 tot 19.30 uur.
Bezoek kan zich melden aan de balie. Per patiënt
mogen maximaal twee bezoekers tegelijk de afdeling
op. Indien meerdere bezoekers de patiënt willen
bezoeken, kunnen zij elkaar afwisselen. Bezoek kan
wachten in de centrale hal van het ziekenhuis. Dit is
niet mogelijk op de afdeling. Bezoek van kinderen
onder de 10 jaar is niet toegestaan in verband met
het overbrengen van kinderziektes.
Bereikbaarheid Intensive Care op het
Brandwondencentrum
De afdeling Intensive Care is te bereiken via (010) 291
28 99.
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Hygiënemaatregelen bezoekers
Het is mogelijk dat u naast een patiënt in het
Brandwondencentrum ook nog andere patiënten
in het Maasstad Ziekenhuis wilt bezoeken. Het
is van groot belang dat u als eerste een bezoek
brengt aan de patiënt in het Brandwondencentrum.
Patiënten met brandwonden hebben namelijk een
verhoogd risico om infecties op te lopen.
Bij binnenkomst in het Brandwondencentrum:
−− De bezoeker hangt zijn/haar jas in de
bezoekersgarderobe en trekt een overschort
aan.
−− De bezoeker wast zijn/haar handen voor het
betreden van de patiëntenkamer in de sluis.
−− De bezoeker desinfecteert zijn/haar handen.
−− Bij het verlaten van de kamer trekt bezoeker
zijn/haar schort uit in de bezoekersgarderobe.
−− De bezoeker desinfecteert zijn/haar handen.
Patiënt in isolatie:
−− Bezoeker meldt zich voorafgaand bij de
verpleging. Deze geeft indien nodig instructies.
−− Bezoeker leest de instructies op de isolatiekaart
bij de box voor het betreden van de sluis en
past de desbetreffende maatregelen toe.
−− De bezoeker wast zijn/haar handen voor het
betreden van de patiëntenkamer in de sluis.
−− De bezoeker desinfecteert zijn/haar handen.
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−− Bij het verlaten van de kamer trekt bezoeker
in de sluis een schoon overschort aan, deze
liggen in het aanrechtkastje in de sluis. Het
overschort mag worden uitgetrokken bij de
bezoekersgarderobe.
−− De bezoeker desinfecteert zijn/haar handen.
−− In verband met infectiegevaar dient bezoek na
het bezoeken van een patiënt in isolatie direct
het ziekenhuis te verlaten.
Meenemen van attentie
Planten en bloemen zijn een voedingsbodem
voor bacteriën en daarom niet toegestaan in het
Brandwondencentrum.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen
hebben, dan kunt u altijd terecht bij één van de
verpleegkundigen.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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