Spoedeisende Hulp
U bent door uw huisarts voor nader onderzoek verwezen naar de afdeling
Spoedeisende hulp. Bij Rijnstate is altijd een arts-assistent (arts in opleiding
tot specialist) van het specialisme chirurgie/orthopedie en/of inwendige
geneeskunde aanwezig. Zo nodig zal de hulp van de specialist worden
ingeroepen.
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Werkwijze
Over het algemeen zal de arts-assistent u eerst bekijken en beoordelen of uw
klachtenpatroon op het eigen vakgebied ligt of dat van een ander specialisme.
Wanneer uw klachtenpatroon niet valt onder het specialisme chirurgie/
orthopedie of inwendige geneeskunde (waaronder ook longziekten, en harten vaatziekten vallen), wordt eventueel een arts van een ander specialisme
ingeschakeld.
Hoewel u zo snel mogelijk zal worden geholpen, kan het voorkomen dat u
moet wachten. De arts-assistent kan namelijk nog op een andere afdeling
bezig zijn. Ook is het mogelijk dat er op de Spoedeisende Hulp een groot
aanbod is van patiënten. Soms zal eerst een
co-assistent (arts in opleiding) u bekijken. Eventueel kunnen de medewerkers
van de Spoedeisende hulp al vast enige noodzakelijke onderzoeken (laten)
verrichten.

Voorschriften
Afhankelijk van uw klachten kan u worden gevraagd nuchter te blijven. Totdat
de oorzaak van uw klachten bekend zijn, mag u dan niets meer eten of drinken.
Er kan ook worden aangegeven dat u moet blijven liggen.
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Onderzoeken
Om een goed inzicht van uw ziektebeeld te krijgen, zijn de volgende
onderzoeken noodzakelijk:
O lichamelijk onderzoek O meten van bloeddruk
door arts		
O röntgenonderzoek
O bloedonderzoek
O CT-scan
O urineonderzoek O echoscopie
O ECG (hartfilmpje)
O vaatonderzoek
O temperatuur		
O

Uitslag
Het kan één à twee uur duren voordat de uitslagen bekend zijn. Met name een
bloedonderzoek kost veel tijd. Wanneer alle uitslagen bekend zijn, bespreekt
de arts deze met u.

Behandeling
Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken wordt er een behandeling
afgesproken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u naar huis gaat met een
controleafspraak, een recept meekrijgt voor medicijnen, doorverwezen wordt
naar een andere specialist, bedrust krijgt voorgeschreven of moet worden
opgenomen.
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Vragen
Gedurende uw verblijf op de Spoedeisende hulp is een vaste verpleegkundige
aan u toegewezen. Hier kunt u of uw familie terecht voor vragen en nadere
toelichting. Wanneer deze verpleegkundige pauze heeft of als er sprake is van
wisseling van dienst, wordt u verteld waar u dan met uw vragen terecht kunt.

Telefoonnummer
088 - 005 6680

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
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