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Geachte patiënt,

 

Welkom op afdeling 5 Noord. Binnen deze afdeling wordt er 

gewerkt met een systeem waarin verpleegkundigen worden 

toegewezen aan patiënten. Afdeling 5 Noord heeft de capaciteit 

om 36 patiënten te verzorgen. Van de 36 bedden, worden 

er 6 bedden gebruikt voor ‘stepdown’ patiënten. Stepdown 

patiënten kunnen worden gezien als patiënten met een grote 

complexiteit aan zorg. Afdeling 5 Noord heeft de toewijzing van 

verpleegkundigen aan patiënten daarop aangepast, zodat de 

patiënten, ondanks de complexiteit, de optimale zorg krijgen. 

Wanneer u als patiënt op een stepdown bed ligt en weer 

voldoende opgeknapt bent, kunt u verplaatst worden naar een 

andere kamer. Dit wordt echter alleen gedaan als een andere 

patiënt echt op een stepdown bed moet worden gepland. 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Bezoektijden

De bezoektijden op de afdeling zijn:

• van 11.00 tot 12.00 uur

• van 16.00 tot 19.30 uur

Tijdens het bezoek gaan alle zorgactiviteiten door.
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