Welkom op A14
U wordt vandaag of binnenkort opgenomen op onze afdeling.
A14 wordt ook wel de PAAZ genoemd.
De letters PAAZ staan voor: Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis.
Hoe ziet een opnamedag op A14 eruit:
- u meldt zich bij de balie op onze afdeling. De secretaresse geeft aan de verpleging
door dat u er bent. Hierna wordt u begeleid naar de spreekkamer voor het
opnamegesprek.
- . Als u wilt kunt u iets te eten en/of drinken krijgen.
- Bij het opnamegesprek zijn meerdere mensen aanwezig: de afdelingsarts en/of
verpleegkundig specialist in opleiding en de verpleegkundige. Het CWZ is een
opleidingsziekenhuis. Daarom kan het ook zijn dat er een coassistent of stagiaire
aanwezig is bij het gesprek. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.
- Het opnamegesprek wordt gehouden om een duidelijk beeld te krijgen van de reden
waarom u bij ons wordt opgenomen en hoe wij u daarbij zo goed mogelijk kunnen
helpen. Ook wordt er besproken of er nog andere belangrijke zaken zijn waar wij
rekening mee moeten houden (lichamelijke aandoeningen bijvoorbeeld)
Na het opnamegesprek
- zal de verpleegkundige u een rondleiding geven over de afdeling en u uw kamer
wijzen.
- Onze afdeling telt vooral tweepersoonskamers, het aantal eenpersoonskamers is
beperkt. Iedere kamer heeft een eigen badkamer met douche en wastafel. Toiletten
(4) zijn op de gang. Er is 1 grote badkamer met aangepast toilet.
- Wij vinden het belangrijk dat u zich niet teveel terugtrekt op de kamer, tenzij dat voor
uw rust belangrijk is. Er wordt ook een therapieprogramma op maat met en voor u
opgesteld. Het is een belangrijk onderdeel van de behandeling. De therapeut(e) geeft
u hier de eerste of tweede dag uitleg over.
- Wij hebben een eigen afdelingskeuken op A14. Iemand van de Roomservice zal naar
u toekomen om te vragen wat u wilt eten.
- Aan het eind van de dag komt ook de psychiater langs voor een kort
kennismakingsgesprek en worden de eerste afspraken gemaakt.
- U mag op onze afdeling niet roken. Wel is er een mogelijkheid om in de tuin te roken,
soms onder voorwaarden.
Vriendelijk verzoek
- Wilt u bij opname uw verzekeringsgegevens en een legitimatiebewijs (rijbewijs,
paspoort of identiteitskaart) meenemen. Alvast bedankt!
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