
AFDELINGSINFORMATIE 
Spoedeisende Hulp
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INLEIDING 
In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de afdeling SEH 
(Spoedeisende Hulp) van het ziekenhuis Rivierenland. 

BIJ BINNENKOMST OP DE SEH 
STAP 1: INSCHRIJVEN 
U wordt ingeschreven door de secretaresse. Hierbij worden uw persoonlijke 
gegevens verzameld. U dient uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of iden-
titeitskaart) en verzekeringspasje bij u te hebben voor de correcte gegevens. Er 
wordt u gevraagd of u de afgelopen 3 maanden in een buitenlands ziekenhuis 
bent opgenomen geweest en of u in aanraking komt met vleeskalveren en/of 
varkens. Dit wordt u gevraagd in verband met de MRSA(ziekenhuis)bacterie 
die u dan mogelijk bij u draagt. 

STAP 2: TRIAGE 
Na uw binnenkomst als patiënt, beoordeelt een verpleegkundige van de af-
deling SEH hoe snel u geholpen moet worden. Op grond van de ernst van uw 
klachten of letsel geeft deze verpleegkundige u een kleurcode. Deze code is 
hieronder aangekruist. 

NIET ALLEEN DE KLEURCODE BEPAALT UW WACHTTIJD 
Kinderen die binnenkomen op de afdeling SEH krijgen ook een kleur code. Als 
een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, dan wordt het kind 
eerst geholpen. 
Ook wordt de tijd die u moet wachten beïnvloed door (onder meer): 

- de beschikbaarheid van de arts van het medisch specialisme dat voor uw 
behandeling nodig is. -de beschikbaarheid van de behandelruimte die voor 
uw behan deling nodig is. 

- het tijdstip van uw binnenkomst ten opzichte van dat van andere patiënten. 

STAP 3: ONDERZOEK EN BEHANDELING 
Wanneer er onderzoeken gedaan moeten worden, wordt er regelmatig naar 
uw naam en geboortedatum gevraagd. Dit om verwisseling van persoonsgege-
vens te voorkomen. De verpleegkundige en arts stellen u vragen en zetten ver-
schillende onderzoeken en behandelingen in gang. U dient nuchter te blijven 
tijdens uw verblijf op de SEH. Dit in verband met eventuele onderzoeken. 
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STAP 4: WACHTEN OP UITSLAGEN 
Wanneer er laboratoriumonderzoeken zijn gedaan duurt het gemid deld 1,5 
uur voordat de uitslagen bekend zijn. Wanneer deze uitsla gen bekend zijn, kan 
de arts overleggen met de specialist van dienst. Wanneer de uitkomst van uw 
behandeling duidelijk is, kan het regelen 
van ontslag, opname of overplaatsing naar een ander ziekenhuis begin 
nen. Al deze zaken nemen tijd in beslag. 

VERVOLG 
Wanneer uw behandeling afgerond is, krijgt uw huisarts elektronisch 
bericht dat u op de SEH bent geweest en wat er met u is gebeurd. 
Mocht uw huisarts niet bekend zijn binnen ons ziekenhuissysteem dan krijgt u 
een brief mee naar huis of een brief thuisgestuurd die u aan de 
huisarts kunt geven. Mocht u opgenomen worden in het ziekenhuis, dan mag 
uw familie (of naasten) mee naar de verpleegafdeling. 

UW KLEURCODE BETEKENIS VAN DE 
KLEURCODE

TIJDSTIP VAN TOEKENNEN 
KLEURCODE

ROOD acuut U wordt direct geholpen.
ORANJE zeer urgent Het streven is u binnen 10 

minuten te helpen.
GEEL

urgent 
Het streven is u binnen 1 
uur te helpen. Als het erg 

druk is, kan dit langer duren.
GROEN

standaard 
Het streven is u binnen 2 
uur te helpen. Als het erg 

druk is, kan dit langer duren.
BLAUW

niet urgent

Het streven is u binnen 4 
uur te helpen. Als het erg 

druk is, kan dit langer duren. 
U kunt ook naar uw huisarts 

gaan. Wilt u zich dan wel 
even afmelden?



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  4

MEDISCHE GEGEVENS 
Wanneer u door de ambulance naar de SEH bent gebracht kan het voorkomen 
dat de ambulancedienst medische gegevens opvraagt. Dit om de zorg zonodig 
te kunnen verbeteren. Mocht u bezwaar heb 
ben dan kunt u dit aangeven bij de arts of verpleegkundige van de 
Spoedeisende Hulp. 

CONTACT SEH 
De huisartsenpost en het ziekenhuis zijn twee verschillende organisa ties. Als u 
bij het verlaten van de SEH het advies krijgt om bij klachten en/of problemen 
m.b.t. uw gezondheid contact op te nemen met de SEH, kunt u ons bereiken 
op telefoonnummer:  0344-674911 waarbij u specifiek vraagt naar de SEH. 
Het gesprek wordt opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. 

GEDRAGSREGELS 
Ons ziekenhuis heeft een aantal gedragsregels opgesteld waar u zich 
aan dient te houden: 

KLACHT OF OPMERKING 
Wij doen er alles aan om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed en aange-
naam mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevre-
den bent. Wij raden u aan uw opmerkingen of klachten 
direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afde-
ling. Een andere mogelijkheid is via onze klachtenfunctiona ris, telefoonnum-
mer:  0344-674351. 

TOT SLOT 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u die gerust stellen 
aan de medewerker achter de balie of aan de verpleegkundige. 

Geef de 
professional de 
ruimte om zijn 
werk te doen

Volg de 
aanwijzingen 

van de 
professional op

Bedreiging, 
geweld en 

intimidatie tegen 
onze werknemers 

wordt nooit 
getolereerd

Verstoor de 
(bedrijfs)orde 

niet.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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