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Samenwerkingsverbanden
De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen
in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband
met de Vrije Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch
Centrum van Amsterdam, het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
en het Medisch Centrum Alkmaar. De samenwerking met de
Vrije Universiteit en het Academisch Medisch Centrum betekent
dat in het Rode Kruis ziekenhuis zowel specialisten (chirurgen
in opleiding), als artsen (semi-artsen en co-assistenten) worden
opgeleid.
De Vakgroep Heelkunde van het Rode Kruis Ziekenhuis en het
Medisch Centrum Alkmaar zijn gefuseerd tot één organisatie.
Het voordeel van deze opzet is dat extra veel aandacht wordt
besteed aan de kwaliteit en continuïteit van medische zorg en
steeds met de nieuwste ontwikkelingen rekening wordt gehouden.
Gedurende uw behandeling zult u regelmatig met deze aspecten
kennismaken.
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Samenstelling van de vakgroep Heelkunde
De vakgroep Heelkunde - locatie Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk wordt gevormd door negen chirurgen. Deze chirurgen zijn verenigd
in één grote maatschap met de chirurgen van het Medisch Centrum
Alkmaar. Op deze wijze is heel veel kennis en kunde gebundeld en
kunnen ook meer ingewikkelde problemen in de eigen regio worden
opgelost.
Iedere chirurg heeft, naast algemene scholing in de heelkunde, een
speciaal aandachtsveld, zoals:
• Oncologie (kennis van kwaadaardige gezwellen).
• Vaatchirurgie.
• Maag-darm chirurgie
• Longchirurgie
• Traumatologie (kennis van letsels door ongevallen).
• Brandwonden; waaronder gecompliceerde wondbehandeling
door andere oorzaken.
• Obesitas chirurgie (overgewichtproblematiek).
Constante aandachtspunten
Een vlotte service en goede continuïteit van zorg, zijn voor ons een
constant punt van aandacht en vereisen specifieke maatregelen.
Het is voor ieder van ons onmogelijk om elk moment van de dag
aanwezig te zijn. Het kan dus voorkomen dat degene die u gezien
heeft op de polikliniek niet dezelfde is als degene die u eventueel
opereert. Dit zal met u worden besproken bij de algemene
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voorlichting van de voorgestelde ingreep.
Veel tijd wordt dan ook besteed aan de overdracht en
verslaglegging van medische informatie rond uw ziektebeeld.
Tijdens een opname kan het dus ook voorkomen dat u met
meerdere mensen kennismaakt die bij uw behandeling zijn
betrokken. Zij zullen zich aan u voorstellen en hun rol duidelijk
maken.
U kunt altijd uw vragen en opmerkingen stellen aan iedereen die bij
uw behandeling betrokken is.
De polikliniek
Wanneer u de polikliniek bezoekt met een medische klacht,
waarvoor u graag advies of behandeling wilt, wordt op een
zo kort mogelijke termijn een afspraak voor u gemaakt. Onze
polikliniekmedewerkers kunnen u, met uw goedvinden, een aantal
vragen stellen. Daardoor kan sneller de juiste medisch specialist
voor uw specifieke klacht vastgesteld worden.
Bij een eerste polikliniekbezoek is verwijzing door de huisarts
noodzakelijk.
Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden is het eerste
polikliniekbezoek meestal een inventarisatie van het probleem
waarmee u bent gekomen. Vervolgbezoeken kunnen plaatsvinden
bij een andere specialist die de specifieke kennis heeft voor uw
behandeling.
Tijdens uw bezoek aan onze vakgroep zult u merken dat bij
uw behandeling artsen in opleiding en specialisten in opleiding
betrokken zijn. Het voordeel daarvan is dat extra tijd wordt besteed
aan de uitleg, dat de gevolgen van uw behandeling goed worden
doorgesproken en met meerdere mensen wordt overlegd.
Klinische afdelingen: dagbehandeling en opname
Als met u wordt besloten tot een klinische behandeling kan het
zijn dat u eerst naar de polikliniek van de anesthesiologen gaat ter
voorbereiding van een operatieve ingreep. Hier krijgt u uitleg over
de aard van de verdoving en de anesthesie. Alle voorbereidingen
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Dagbehandeling en PKV
Wanneer u voor een “kleine” ingreep komt, wordt die in
dagbehandeling of als PoliKlinische Verrichting (PKV)uitgevoerd. De
ingreep vindt in de ochtend of in de middag plaats.
Na een aantal uren uitslapen kunt u weer naar huis. Het is wel
belangrijk dat u niet zelf auto rijdt of alleen met het openbaar
vervoer naar huis gaat. Regelt u dus eventueel alternatief vervoer.
Opname
Ook op de klinische afdelingen zult u merken dat meerdere mensen
bij uw behandeling zijn betrokken. De medische zorg op de kamer
waar u verblijft tijdens opname, wordt gecoördineerd door de
zaalarts. Dit is een arts in opleiding tot chirurg.
De aanwezigheid en werkzaamheden van de leden van het
chirurgisch team zijn vastgelegd in maandelijkse overzichten met
een duidelijke dagindeling. Hierin staat vermeld wie overdag de
verantwoordelijkheid heeft voor de lopende zaken en wie dienst
heeft voor de nacht en de weekendperioden.
Op alle afdeling zult u aanwezigheid van artsen en specialisten
in opleiding bemerken. Zij zijn een belangrijk onderdeel van het
chirurgisch team en dragen in hoge mate bij aan een zo goed
mogelijk verloop van uw behandeling.
Operatie
Ziekenhuizen, en met name chirurgische afdelingen, zijn plaatsen
waar dag en nacht wordt gewerkt. Er wordt veel zorg besteed aan
de overdracht van uw medische gegevens binnen het medisch
team, zodat de continuïteit van zorg zo goed mogelijk verloopt.
Deze continuïteit, in combinatie met de verplichte rusttijden,
spoedoperaties en het feit dat de tijd tussen polikliniekbezoek en
operatie soms sterk wisselend is, maken het meestal niet mogelijk
dat u met één behandelaar te maken krijgt.
Voor iedere ingreep zal het opererend team zich aan u voorstellen
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en controleren of alle voorbereidingen en gegevens in orde zijn.
Daarnaast wordt de indicatie en de techniek van de bij u uit te
voeren operatie de dag vóór de ingreep in het chirurgisch team
besproken.
Continuïteit van zorg
Als de behandeling van uw klacht of ziekte van langere duur is,
dan dient de zorg die daarvoor nodig is 24 uur van de dag en 7
dagen van de week te kunnen worden gegarandeerd. Net als
verpleegkundigen, werken medisch specialisten daarom met een
systeem van diensten. Aan het eind van iedere dienst worden alle
patiënten besproken. De chirurg die de dienst overneemt kent dan
alle patiënten en met name diegenen die mogelijk extra zorg nodig
hebben. Het systeem van diensten wordt voor perioden van drie
maanden schriftelijk vastgelegd en verspreid over alle belangrijke
afdelingen van het ziekenhuis. Het systeem van diensten zorgt er
ook voor dat er altijd een chirurg voor zowel snelle (acute) hulp
aanwezig is en ook voor meer gespecialiseerde kennis.
Ontslag
Wanneer de klinische (opname) fase van uw behandeling ten
einde is, zal meestal een controle afspraak voor de polikliniek met
u gemaakt worden, tenzij dit niet nodig is en als zodanig met u is
afgesproken.
Wanneer er zich iets onverwachts voordoet, kunt u altijd direct
contact met ons opnemen, zo nodig via de spoedeisende hulp van
ons ziekenhuis.
Tot slot
Graag horen wij van u of deze informatie aan uw vragen en
verwachtingen voldoet. Wij proberen voortdurend u zo goed
mogelijk van dienst te zijn en stellen uw eventuele opmerkingen op
prijs.
Met vriendelijke groet,
Vakgroep Heelkunde
Rode Kruis Ziekenhuis
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