Rooming-inn op etage C

Kamer 17 t/m 31; Chirurgische short-stay / Locatie ETZ Elisabeth
In overleg met de behandelend arts en/of verpleegkundige is geadviseerd om overdag en 's nachts bij uw naaste
aanwezig te zijn of dit is op eigen verzoek. We noemen dit rooming-inn. Via deze folder willen wij u informeren
over wat rooming-inn is en welke afspraken er gelden op etage C, kamer 17 t/m 31 van locatie ETZ Elisabeth.

Rooming-inn

Rooming-inn betekent dat er buiten de bezoektijden een naaste van de patiënt aanwezig mag zijn. Het doel
hiervan is om het verblijf van de patiënt op de afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen en hiermee het herstel
van uw naaste te bevorderen. Rooming-inn is een mogelijkheid die wij als ziekenhuis aanbieden maar dit is zeker
geen verplichting. Samen met de arts en/of verpleegkundige wordt besproken hoe dit het beste ingevuld kan
worden. Rooming-inn kan van toepassing zijn in verschillende situaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Onrust ‘s nachts: door te blijven slapen kan u als naaste van de patiënt een herkenningspunt zijn waardoor uw
naaste ’s nachts rustiger is en beter aan zijn of haar nachtrust toekomt. Dit bevordert het herstel.
Onrust overdag: wanneer uw naaste overdag onrustig is kan hij/zij ook veelal niet optimaal herstellen. Door
buiten de bezoektijden aanwezig te zijn, kunt u er mogelijk voor zorgen dat uw naaste rustiger is.
Weigering van dagelijkse bezigheden; bijvoorbeeld als uw naaste niet wil eten of niet geholpen wil worden door
de verpleging met het eten, kunt u uw naaste hierin mogelijk wel ondersteunen.
Naast bovengenoemde voorbeelden zijn er ook nog andere redenen waarom rooming-inn gunstig voor patiënten
kan zijn. Per patiënt wordt er gekeken welke manier van rooming-inn het beste past bij de patiënt en wat de
familie of naasten hierin kunnen betekenen. Er wordt dagelijks door de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt
en de eerste contactpersoon gekeken of rooming-inn nog noodzakelijk is. Tevens bespreekt men uw ervaringen.

Afspraken bij rooming-inn

Om rooming-inn zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal afspraken.
Bij rooming-inn is het de bedoeling dat er één persoon buiten de bezoektijden aanwezig is. Voor het overige
bezoek gelden de bezoektijden zoals bij de opname is aangeven.
Wanneer u buiten bezoektijden aanwezig bent, houdt u dan rekening met de rustmomenten en nachtrust van
uw naaste en andere patiënten op de afdeling.
Als u overdag gevraagd wordt buiten de bezoektijden bij uw naaste aanwezig te zijn, krijgt u van de afdeling
koffie en thee aangeboden. U wordt de mogelijkheid geboden om de maaltijden van het ziekenhuis te nuttigen.
Eventueel kunt u etenswaren of een meegebrachte maaltijd in de ‘patiëntenkoelkast’ op de afdeling neerzetten.
Denk er dan wel aan om de naam (van de patiënt) en datum te vermelden. Wij beschikken over een magnetron,
voor gebruik hiervan kunt u vragen naar de zorgassistente of verpleegkundige.
Als aan u gevraagd wordt om bij uw naaste te blijven slapen wordt er een bed (stretcher) voor u geregeld.
Douchen mag op de patiëntenkamer. Overdag kunt u gebruik maken van het bezoekers toilet.
Voor de verpleegkundige is het belangrijk dat u de kamer ’s avonds netjes opruimt. Overleg met de
verpleegkundige waar u het bed (de stretcher) plaatst, zodat deze niet in de weg staat voor de verpleegkundige.
Wij vragen u de stretcher overdag in te klappen.
De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de nachtelijke controles bij uw naaste. Houdt u er rekening mee
dat deze controles ook uw nachtrust kunnen verstoren.

Tot slot

1142 220524

Als er afgesproken wordt rooming-inn toe te passen bij uw naaste, adviseren wij u ook goed voor u zelf te zorgen
en zo veel mogelijk af te wisselen. Verdeel de verschillende taken over verschillende personen. Als dit niet mogelijk
is, overleg dan met de verpleging hoe u dit het beste kunt oplossen. Mocht u na het lezen van deze brochure nog
vragen hebben, bespreek deze met de verpleegkundige op de afdeling.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Locatie ETZ Elisabeth Etage C, kamer 17 t/m 31:

(013) 221 00 00
(013) 221 22 41
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