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BEGELEIDEN PATIENTEN DAGVERPLEGING  
Het doel van deze beschrijving is dat de gastvrouwen UVV weten hoe patiënten van de afdeling 
Patiëntenlogistiek naar de afdeling Dagverpleging moeten worden begeleid. 
 

Werkwijze 
• De afdeling patiëntenlogistiek belt een gastvrouw UVV, met de vraag of iemand een patiënt kan 

begeleiden naar de afdeling Dagverpleging. 

• De gastvrouw UVV gaat naar de afdeling Patiëntenlogistiek. 

• De gastvrouw krijgt de papieren van de patiënt en gaat met de patiënt naar de afdeling 
Dagverpleging en eventueel de prikpoli. 

• De gastvrouw brengt de patiënt naar het dagverblijf. 

• De gastvrouw overhandigt de papieren van de patiënt aan de secretaresse en verlaat de afdeling. 
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BEGELEIDEN VAN OUDERS OP OK 
 

Doel  
Verpleegkundigen van Noord 1 en de gastdames informeren over de taken en werkwijze van 
de gastdame tijdens de begeleiding van de ouders op OK. 
 
 
 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Gastdame UVV • Draagt zorg voor een juiste uitvoering van de begeleiding van 

de ouder tijdens de inleiding van de narcose. 
 

Verpleegkundige  • Draagt zorg voor het brengen van de patiënt en ouder naar 
OK. 

• Levert de status af aan een medewerker van OK. 

• Haalt de patiënt op van de verkoeverkamer. 
 

Patiëntenvoorlichtster 
 

• Draagt zorg voor een juiste planning van de gastdames op 
maandag- en woensdagochtend. 

 
 

Indicatie 
De gastdame is aanwezig op de OK wanneer er kinderen van Noord 1 geopereerd worden door een 
KNO-arts. Dit is op maandag- en op woensdagochtend. 
 
 

Uitzonderingen 
Wanneer de verpleegkundige tijdens de anamnese problemen voorziet tijdens de inleiding van de 
narcose, zal zij dit overleggen met de gastdame en zal de verpleegkundige zelf de ouder begeleiden 
op de OK. 
 

Werkwijze 
• Gastdame is om 07.45 uur aanwezig op OK; 

• Via de deur (links van de hoofdingang OK) met de code 1540 naar binnen richting OK; 

• Schoenen voorzien van blauwe slofjes; 

• Achter de schoenenrekken de deur rechts nemen naar de vrouwenkleedkamer; 

• Omkleden in OK-kleding en mutsje op; 

• Handen/armen ontdoen van sieraden en handen wassen en desinfecteren; 

• Deur naar de OK nemen, rechtsaf naar de ingang van de OK; 

• Hier wachten bij de secretaresse op de komst van het eerste kind; 

• Verpleegkundige Noord 1 brengt het kind samen met één ouder/verzorger en die zorgt ervoor dat 
de ouder een groene overall aan krijgt en mutsje op; 

• Kind en ouders worden ontvangen door medewerker van OK en de gastdame; 

• Gastdame stelt zich voor aan kind en ouders en maakt haar functie bekend; 

• Ouder en kind worden door medewerker van OK naar de wachtkamer gebracht; 

• Gastdame wacht hier samen met het kind en de ouder totdat medewerker OK hun ophaalt en naar 
de operatiekamer brengt; 

• Kind wordt op de operatietafel gelegd;,  

• Gastdame zorgt ervoor dat ouder bij het kind komt te staan en blijft zelf achter/naast de ouder 
staan; 

• Kind krijgt voor de bewaking tijdens de narcose elektrodes opgeplakt en een “knijper” op één 
vinger; 

• De ouder wordt in dit proces betrokken; 

• De anesthesist start de narcose, meestal met behulp van een kapje met slaapgas; 

• Voor ouders is dit het meest vervelende gedeelte, vaak krijgt het kind wat spiertrekkingen als 
reactie op de narcose, dit is volkomen normaal en het kind weet hier niets van, dit lijkt wat naar; 
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• Wanneer het kind slaapt meldt de anesthesist dit aan de ouder; 

• De ouder afscheid laten nemen, bijvoorbeeld even een kusje geven; 

• Gastdame begeleidt de ouder naar de OK gang via de “handenwasruimte”, dus niet rechtstreeks; 

• Voor de ouders is dit vaak een emotioneel moment; 

• Gastdame brengt ouder naar de hal van de OK; 

• Ouder doet de overall uit of half uit, mutsje af; 

• Ouder plaats laten nemen in de bankjes van de centrale hal van Oost 2/Noord 2; 

• Gastdame meldt aan ouders dat wanneer hun kind op de verkoeverkamer is gearriveerd de ouder 
hierover wordt ingelicht door medewerker verkoever en ze dan weer bij hun kind mogen; 

• Gastdame meldt aan ouders dat op de verkoever de overall aan moet en mutsje weer op; 

• Gastdame gaat weer terug naar de gang van de OK (als deur gesloten is, mag dit via de 
verkoever); 

 
 
 

Aandachtspunten 
• De gastdame mag de hal van de OK niet verlaten; 

• De gastdame draagt het verloop van de begeleiding en bijzonderheden mondeling over aan de 
verpleegkundige; 

 
 

Referenties 
• Gastdame ~Begeleiden van ouders op de OK. 

../../Zorg/Verpleegafdelingen/Noord%201/Procesbeheersing/Gastdame%20~begeleiden%20van%20ouders%20op%20OK~.doc
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BEZOEK EN PATIËNTEN OPVANGEN 
Het doel van deze beschrijving is dat de gastdames/heren UVV weten hoe zij bezoekers en patiënten 
opvangen en eventueel moeten begeleiden naar een van de afdelingen. 
 
 

Verantwoordelijkheden 
De gastvrouw zorgt ervoor dat zij de patiënt de juiste informatie verstrekt en de patiënt naar de juiste 
afdeling brengt. 
 

Werkwijze Polikliniek 
• De gastdames/heren letten op de bezoekers en patiënten.  

• Indien een patiënt zelf naar de balie komt, verwijzen de gastdames de patiënt allereerst naar de  
 receptie (voor het maken van een ponskaartje, wanneer ze deze nog niet hebben of wanneer de  
 gegevens gewijzigd zijn). Vervolgens neemt de gastdame de patiënt mee naar de betrokken  
 afdeling en laat de patiënt plaatsnemen in de wachtruimte. 

• Mensen die vragend om zich heen kijken mogen aangesproken worden. 

• Bezoekers die de weg niet weten, worden begeleid naar de juiste afdeling.  
 
 

Centrale hal 
• Let op de mensen die binnen komen. 

• Indien mensen zelf naar de balie toekomen, geeft de gastvrouw informatie of verwijst de persoon  
 naar de receptiebalie 

• De receptie kan ook een gastvrouw vragen om mensen te begeleiden naar een afdeling. 
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INFORMATIEVERSTREKKING 

AAN BEZOEKERS EN PATIENTEN ~DOOR DE UVV 
Het doel van deze beschrijving is dat de gastdames/heren UVV weten hoe bezoekers en patiënten  
moeten en mogen worden geïnformeerd. 
 
 

Werkwijze 
• De gastdames mogen informatie geven over waar de patiënt/bezoeker heen moet.  

Hij/zij mag hem/haar de weg wijzen. 

• De gastdame mag nooit informatie geven over de ‘ziekte’ van de patiënt of een te verwachten 
behandeling etc. 

• De gastdame luistert naar de verhalen van de patiënt, maar gaat hier verder niet op in.  
De gastdame is ‘slechts’ een luisterend oor. 

• De gastdame geeft geen adviezen, maar verwijst de patiënt door naar de betreffende 
persoon/afdeling1. 

• Voor vragen over het ziektebeeld en andere vragen verwijst de gastdame de patiënt naar het 
Patiënten Informatie Bureau. 

 
 

                                                           
1 Zie voor afdelingen/artsen ook “Infomap gastvrouwen UVV” locatie: beide balies gastvrouwen 
UVV 
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KOFFIE- EN THEEVOORZIENING IN DE WACHTRUIMTES 
Het doel van deze beschrijving is dat de gastdames UVV weten wanneer zij koffie/thee moeten 
schenken en op welke wijze dit dient te gebeuren. 
 

Werkwijze 
Indien spreekuur erg uitloopt 

• Wanneer een spreekuur op de polikliniek erg uitloopt, kan de secretaresse of doktersassistente dit  
 doorgeven aan de coördinator poliklinieken, deze geeft het door aan de planner van het  
 patiëntenvervoer, welke de gastdames UVV inschakelt.  
 De secretaresses mogen niet rechtstreeks de gastdames UVV hierom vragen. 
 

• De gastvrouw haalt dan vervolgens het plateau met kannen, bekertjes, thee, creamer, suiker en  
 lepeltjes uit de kast in het kantoor van de UVV. 
 

• Koffiekannen kunnen gevuld worden in het personeelsrestaurant (liever niet tussen 11.30 en 14.00  
 uur) 

• De koffiekannen kunnen gedurende de gehele dag (behalve tussen 12.00 – 14.00 uur) worden  
     omgespoeld in de afwaskeuken. 
 

• Na gebruik en na het einde van de dienst, de koffiekannen etc. weer netjes opruimen in de kast  
 (kantoor UVV). 
 
 
 

Bestellingen 
• De gastdames van de woensdagmorgen geven aan het de patientenvoorlichtster, wat er voor de  
 komende week besteld moet worden aan suiker/creamer/plastic bekertjes/plastic lepeltjes e.d.,  
 zodat de voorraad op peil wordt gehouden.  
 Plastic (doorzichtige) bakjes kunnen via een medewerker van het restaurant worden aangevraagd. 
 

Koffiemachine 
Patiënten/bezoekers kunnen voor een kopje koffie/thee natuurlijk altijd worden verwezen naar de 
koffiemachine of naar de serviceshop in de centrale hal, waar ze dit tegen betaling kunnen verkrijgen. 
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LEESMAPPEN OP ORDE BRENGEN 
~DOOR DE GASTDAMES UVV  

Doel van deze beschrijving is dat de leesmappen in de wachtruimtes er verzorgd bij liggen en dat hier 
geen tijdschriften/krantjes tussen liggen die niet tot de leesmap behoren. 
 
 
 

Verantwoordelijkheden 
• De gastvrouwen UVV zijn er verantwoordelijk voor de leesmappen in de  
 wachtruimtes op orde te brengen volgens onderstaande werkwijze. 

• Alle gastvrouwen UVV zijn er verantwoordelijk voor dat de leesmappen er verzorgd bij liggen. 
 
 
 

Werkwijze 
Middels de lijst ‘leesmappen wachtruimtes op orde brengen2’ kunnen alle leesmappen bij langs 
worden gegaan om te kijken of er: 

• tijdschriften bij/in liggen die niet bij de leesmap horen;  

• tijdschriften liggen die kapot zijn;  

• een overmatig aantal folders ligt. 
Deze kunnen worden weggegooid in een papierbak. 
 
Het is de bedoeling dat deze lijst ten minste 1x per week wordt ingevuld. 
De lijsten bevinden zich in de map “verspreiding en roulatie leesmappen” op het kantoor van de UVV. 
 
 
 

Bijlage 
• Aftekenlijst. 
 

 

                                                           
2locatie: map “verspreiding en roulatie leesmappen” Zie ook bijlage 



  FORMULIER: T2 – Taken Gastdames UVV Winschoten  

 9 

LEESMAPPEN ~VERSPREIDING EN ROULATIE DOEL 
Het doel van deze beschrijving is dat de gastdames/heren UVV weten hoe leesmappen moeten 
worden verspreid en gerouleerd. 

 
 

Verantwoordelijkheden 
De gastdames UVV zijn verantwoordelijk voor de juiste verspreiding en roulatie van de leesmappen 
door de wachtkamers. 
 

 
Werkwijze 

Algemeen 

• Om de vrijdagmorgen (voor 12.00 uur) worden er 17 leesmappen (gezinsmappen) + 1 stripmap  
 geleverd bij de receptie. 

• De gastdames UVV van de vrijdaggroep verdelen de leesmappen over de wachtruimtes van het  
 ziekenhuis volgens de aftekenlijst (zie bijlage). 

• De ’oude’ leesmappen moeten worden verwijderd uit de wachtruimtes. Deze  
 kunnen in de papierbak worden gedaan. 

• De stripmap (inhoud: 5 stripbladen met oranje omslag) moet om de week op de vrijdagmorgen vóór  
10.00 uur bij de receptie worden gelegd, deze map wordt weer ingenomen door Leesland. Het 
aantal  tijdschriften (5 stuks) moet gecontroleerd worden. 

• De nieuwe stripmap moet vrijdagmiddag weer in de wachtruimte van de kinderartsen worden  
 gelegd; zie ook de ‘aftekenlijst’ en ‘roulatie leesmappen’. 

• Op de lijst ‘roulatie leesmappen’ staat vermeld welke mappen waar moeten worden neergelegd. 
 
 

Stappen 
1. In week 1 (zie ‘aftekenlijst verspreiding leesmappen wachtruimtes’) komen telkens de nieuwe  
 leesmappen. 
2. De oude mappen dienen voor verspreiding van de nieuwe mappen uit de wachtruimtes te worden  
 verwijderd. 
3. De leesmappen worden verspreid via de lijst ‘roulatie leesmappen’ en de ‘aftekenlijst’. 
4. De datum van verspreiding moet op de aftekenlijst genoteerd worden. 
5. Week 1 moet op de vrijdagochtend voor 10.00 uur de stripmap van de wachtruimte van de  
 kinderartsen worden verwijderd en bij de receptie neer worden gelegd, deze map  
 wordt gewisseld door Leesland. 
8.  De vrijdagmiddaggroep legt de nieuwe stripmap in de wachtruimte van de kinderartsen. 
 

 
Benodigdheden 

•  Aftekenlijst 

•  17 gezinsmappen 

•   1 stripmap 

 
 

Bijlages 
• Aftekenlijst 
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ONDERSTEUNING PATIËNTENVERVOER 
 

Doel 
Doel van deze beschrijving is, dat de gastdames UVV weten hoe zij patiëntenvervoer kunnen 
ondersteunen en wanneer. 
 

 
Werkwijze 

• De gastdame UVV wordt gebeld door de planner van het patiëntenvervoer met als vraag of zij 
ondersteuning kunnen bieden. 

 

• De gastdame UVV vervoegd zich naar de gevraagde afdeling en helpt de patiëntenvervoerder 
mee met vervoeren of vervoert alleen een patiënt per rolstoel of lopende. 
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OPNAMEPATIENTEN BEGELEIDEN NAAR DE 
VERPLEEGAFDELINGEN  

~door gastdames UVV 
Het doel van deze beschrijving is dat de gastdames UVV weten hoe de geplande opnamepatiënten 
begeleid moeten worden. 
 
 

Werkwijze 
• De afdeling Patiëntenlogistiek belt de gastdame UVV om te vragen of er iemand mee wil lopen om  
 een patiënt naar een verpleegafdeling te brengen. 

• De gastdame UVV;  

• gaat naar de afdeling opname en neemt eventuele papieren in ontvangst. 

• begeleidt de patiënt naar de verpleegafdeling. Eventueel gaat de gastdame eerst nog met de 
patiënt naar een aantal functieafdelingen (priklab, röntgen e.d.) 

• meldt aan de secretaresse dat de patiënt er is en geeft de papieren af. 

• begeleidt de patiënt naar het dagverblijf. 
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ROLSTOELEN EN EEN BRANCARD  
BIJ DE HOOFDINGANG ~ 

~DOOR DE GASTDAMES UVV 
 

Het doel van deze beschrijving is dat de gastdames/heren UVV zorgen voor voldoende rolstoelen en 
een brancard bij de beide ingangen . 
 
 

Verantwoordelijkheden 
• De gastdames in de centrale hal zijn er verantwoordelijk voor dat er voldoende rolstoelen en  
 1 brancard in de centrale hal staan. 

• De gastdames balie polikliniek zijn verantwoordelijk voor de ‘aanvulling’ van de rolstoelen en de  
 brancard in de hal van de polikliniek. 
 
 

Werkwijze 
• Wanneer er te weinig rolstoelen staan, of geen brancard meer staat bij beide ingangen zorgen de 

gastdames ervoor dat er weer genoeg rolstoelen en een brancard  komen te staan. 
 

• De rolstoelen worden door de gastdames gehaald van de afdelingen. 
 

• Elke afdeling heeft twee rolstoelen, als er meer staan vraagt de gastdame aan een 
verpleegkundige of secretaresse of  de overige rolstoelen meegenomen mogen worden. 

 

• Indien er een brancard mist, kan deze bij de SEH gehaald worden of van een verpleegafdeling. 
 

• Eventuele schone lakens kunnen bij de linnenkamer worden gevraagd. 

 
 
 
 

 

 

 

REFERENTIES 
Gastdame ~begeleiden van ouders op OK

../../Zorg/Verpleegafdelingen/Noord%201/Procesbeheersing/Gastdame%20~begeleiden%20van%20ouders%20op%20OK~.doc
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