Nieuwe Spoedeisende Hulp UMC St Radboud
De afdeling Spoedeisende
Hulp (SEH) van het UMC
St Radboud is in december
2011 verhuisd naar een
nieuw gebouw binnen het
ziekenhuis. De afdeling heeft
een complete gemoderniseerde opzet. Zowel de inrichting
als de behandelwijze zijn ingrijpend gemoderniseerd. De
belangrijkste veranderingen
op een rij.
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Belangrijke informatie
voor patiënten en begeleiders:

Frank Heijster

De indeling en inrichting van
de afdeling zijn geheel anders
dan op de oude locatie. Eric van
Leeuwen, afdelingshoofd SEH:
‘Elke patiënt heeft nu een eigen
kamer, dat geeft veel meer privacy. Elke kamer is bovendien
voorzien van een camera zodat
we dag en nacht toezicht kunnen
houden op de veiligheid van de
patiënt.
Via monitoren op meerdere
plekken bewaken we de belangrijkste lichaamsfuncties van de
patiënten. We kunnen zodoende
heel snel ingrijpen als dat nodig
is. Door die aparte kamers oogt
de afdeling rustiger. Elke kamer
heeft nu daglicht, waardoor de
patiënt naar buiten kan kijken.
Daarnaast is ook al het meubilair en de apparatuur volledig
nieuw.
Ook nieuw is dat we patiënten
die te goed zijn voor opname,
maar te slecht om naar huis te
sturen nu maximaal één nacht
kunnen observeren en bewaken.
Deze mensen moesten tot voor
kort in de kliniek worden opgenomen. Onze dienstverlening is
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daar beter op toegerust én goedkoper. Jongeren die bijvoorbeeld
een overdosis van de drug GHB
hebben binnengekregen tijdens
het uitgaan, hoeven nu niet langer op de (dure) Intensive Care
te liggen, maar worden door ons
opgevangen.

Nieuwe werkwijze
We hebben daarnaast onze
werkwijze aangepast. Artsen en
verpleegkundigen kunnen veel
meer aan het bed doen. Op elke
kamer staat een computer waar-

door de verslaglegging van de
bevindingen en het bijhouden
van het dossier direct bij de
patiënt kan plaatsvinden. Door
deze informatie als het ware te
delen met de patiënt, wordt deze
veel meer betrokken bij zijn eigen behandeling en genezingsproces.
Ook ligt er nu meer nadruk
op het nazorgtraject en het betrekken van de patiënt daarbij.
Binnen 24 uur na vertrek van
de patiënt heeft de huisarts een
rapportage van onze bevindin-

gen en behandeling. Het heeft
allemaal te maken met transparantie, laten zien wat je doet en
waarom.’

Traumacentrum
Het UMC St Radboud is ook regionaal traumacentrum in geval
van een grootschalig ongeluk of
ramp. De afdeling Spoedeisende
Hulp vervult hierbij de belangrijkste rol bij de eerste opvang
van de slachtoffers in ons ziekenhuis. Mede om die reden is
de capaciteit voor patiënten met

zeer ernstig letsel fors uitgebreid.
Van Leeuwen: ‘Dankzij een
nieuw helidek kunnen traumaslachtoffers nu zeven dagen per
week, 24 uur per dag ingevlogen
worden. Voor zwaargewonde
slachtoffers zijn er nu drie traumakamers. We kunnen daardoor meerdere zwaargewonde
patiënten gelijktijdig behandelen. Er is ook een speciaal Ziekenhuis Rampen Opvangplan
dat nauwgezet aangeeft hoe in
geval van een ramp slachtoffers
efficiënt worden opgevangen.’

•De afdeling Spoedeisende
Hulp (SEH) is 24 uur per
dag geopend en is gevestigd aan het Geert Groote
plein 22, 6525 GA Nijmegen, te bereiken via de
Heijendaalseweg. Hier
staat op ANWB-borden
de route naar de ingang
precies aangegeven. Let
op, dit is een nieuwe aanrijroute (sinds december
2011).
•Kort parkeren gratis:
brengt u iemand naar de
Spoedeisende Hulp, dan
kunt u uw auto kort gratis
parkeren bij de ingang
van SEH.
Zodra de patiënt in goede
handen is bij de artsen/
verpleegkundigen van
SEH, verplaatst u uw
auto naar de reguliere
parkeergarage. Deze is
vanaf SEH goed te bereiken.
•Eerste Hart Hulp:
patiënten met een acuut
hartprobleem kunnen op
de Eerste Hart Hulp
terecht, boven de SEH.
U komt binnen via de
hoofdingang en volgt dan
de borden EHH,
Hartkatheterisatiekamers
en Hartbewaking
Voor meer info:
www.umcn.nl / Zorg/Afdelingen/spoedeisendehulp
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