Programmaboekje
Open Dag De Veltstroom

Hartelijk welkom bij
Gezondheidscentrum
De Veltstroom

Burgemeester Feithsingel 2
7742 BP Coevorden

Open Dag De Veltstroom
Tot 15.00 uur kunt u een van de vier routes bewandelen, u laten
voorlichten, meepraten over de zorg of gewoon een kijkje nemen.

De routes:
1. route van de buik
2. route van het hart
3. route van de longen
4. route van het kind
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De route van de buik
Buikgevoel

Welke route doorloopt u als u buikklachten heeft?
Volg de paarse pijlen
In verband met buikklachten komt u bij uw huisarts.
Ga naar uw eigen huisartsenpraktijk of kies een huisarts van een andere
praktijk:
1e verdieping praktijk Hermans, praktijk Jurat, praktijk Harwig
of 2e verdieping praktijk Meander
De huisarts laat een echo maken.
Ga naar:
1e verdieping kamer 1.28 of kamer 1.29
of 2e verdieping kamer 2.26
			
De huisarts wil graag dat u bloed laat prikken.
Hiervoor gaat u naar het laboratorium om bloed af te nemen:
begane grond kamer 0.02
Ook wil de huisarts dat u een röntgenfoto laat maken.
Ga hiervoor naar de röntgenafdeling om een röntgenfoto te laten maken:
begane grond kamer 0.12
Na de onderzoeken verwijst de huisarts u naar de internist.
U krijgt thuis bericht wanneer u terecht kunt bij de specialist.
In het echt meldt u zich dan op de afspraakdatum bij de receptie van de
polikliniek, begane grond.
Voor vandaag mag u rechtstreeks naar:
de internist, begane grond kamer 0.07

De route van het hart
Hart voor uw gezondheid

Welke route doorloopt u als u hartklachten heeft?
Volg de rode pijlen
In verband met hartklachten komt u bij uw huisarts.
Ga naar uw eigen huisartsenpraktijk of kies een huisarts van een andere
praktijk:
1e verdieping praktijk Hermans, praktijk Jurat, praktijk Harwig
of 2e verdieping praktijk Meander
De huisarts laat een hartfilmpje maken bij de praktijkassistente.
Ga naar:
1e verdieping kamer 1.02 (praktijk Harwig) of kamer 1.30 (praktijk Jurat)
of 2e verdieping kamer 2.37 (praktijkassistente, hartfilmpje)
Naar aanleiding van de uitslag van het hartfilmpje verwijst de huisarts
u naar de cardioloog. In het echt gaat u dan eerst naar de receptie van de
polikliniek op de begane grond. Daar wijzen ze u de weg naar:
de cardioloog, kamer 0.23, vandaag gaat u hier rechtstreeks
naartoe
De cardioloog doet vervolgonderzoek en verwijst u naar:
het laboratorium, begane grond kamer 0.02
Vervolgens gaat u voor een fietsproef naar:
de functieafdeling begane grond kamer 0.10 en 0.13
Er wordt een foto van het hart gemaakt op:
de röntgen afdeling, begane grond kamer 0.12
De uitslag van deze onderzoeken krijgt u
van de cardioloog bij de vervolgafspraak.

De route van de longen
Lucht en adem

Welke route doorloopt u als u longklachten heeft?
Volg de blauwe pijlen

In verband met longklachten komt u bij uw huisarts.
Ga naar uw eigen huisartsenpraktijk of kies een huisarts van een andere
praktijk:
1e verdieping praktijk Hermans, praktijk Jurat, praktijk Harwig
of 2e verdieping praktijk Meander
De huisarts wil graag dat u een longonderzoek laat doen bij
de praktijkondersteuner.
Ga naar:
1e verdieping kamer 1.01 (praktijk Harwig) of kamer 1.12 (praktijk Jurat)
of kamer 1.21 (praktijk Hermans)
Of 2e verdieping kamer 2.18 (praktijk Meander)
Na de onderzoeken verwijst de huisarts u naar de longarts.
U krijgt thuis bericht wanneer u terecht kunt bij de specialist.
In het echt meldt u zich dan op de afspraakdatum bij:
de receptie van de polikliniek, begane grond
De longarts wil verder onderzoek.
In het echt gaat u om bloed af te nemen naar:
het laboratorium, begane grond kamer 0.02
Voor een longfoto gaat u naar:
de röntgenruimte, begane grond kamer 0.12
Voor een longonderzoek gaat u naar:
de functieafdeling, begane grond kamer 0.10
Voor de uitslagen gaat u weer naar:
de longarts, begane grond kamer 0.11

De route van het kind
Wat als je ziek bent?

Welke route doorloop je als je als kind ziek bent?
Volg de groene pijlen

Jouw knuffel is ziek. Samen met jouw knuffel ga je naar de dokter.
Ga naar jouw eigen dokter of ga naar een andere dokter van:
1e verdieping praktijk Hermans, praktijk Jurat, praktijk Harwig
of 2e verdieping praktijk Meander
Jouw knuffel heeft een zere buik en de dokter wil een foto maken van de buik.
Ga naar:
de röntgenruimte, begane grond kamer 0.12
Daar worden twee foto’s gemaakt van jouw buik. Ra ra, wat zie je op de foto?
Jouw knuffel moet naar de speciale kinderdokter.
Bij de assistente wordt jouw knuffel gewogen en gemeten.
ga naar de 1e verdieping kamer 1.08
Daarna kijkt de kinderdokter naar jouw knuffel:
1e verdieping kamer 1.07
De kinderdokter wil graag dat er bij jouw knuffel bloed wordt geprikt.
Ga naar:
het laboratorium op de begane grond kamer 0.02
Jouw knuffel kan ook niet helemaal goed horen.
Voor een gehoortest ga je naar:
de begane grond kamer 0.25
Voor de uitslag van de gehoortest ga je naar:
de KNO arts, begane grond kamer 0.06
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Mogen we u iets vragen?
Graag willen we weten hoe u deze dag ervaren heeft en wat we kunnen verbeteren.
Wilt u de vijf onderstaande vragen beantwoorden?
1. Vond u deze dag zinvol?
Graag aankruisen:
O ja
O nee.
2. Vond u deze dag leuk?
Graag aankruisen:
O ja
O nee
3. Welk rapportcijfer tussen 1 en 10 geeft u voor deze open dag?
1 is heel slecht, 10 is heel goed
....................................
4. Als het gaat om uw gezondheid, waarmee of hoe kunnen we u helpen?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Hoe kunnen we u beter betrekken bij de zorg ter verbetering van uw gezondheid?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. Opmerkingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wilt u het programmaboekje met uw antwoorden inleveren bij een van de
gastdames of in de daarvoor bestemde bus?
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Gezondheidscentrum De Veltstroom
De Veltstroom is het gezondheidscentrum in Coevorden waar huisartsen, medisch
specialisten, apothekers en paramedici samenwerken aan de gezonde regio.
Als samenwerkende praktijken in De Veltstroom willen we de gezondheid in de regio
verbeteren zodat inwoners langer leven en meer kwaliteit van leven ervaren.
Dat doen wij door het traditionele onderscheid tussen huisartsen en medische
specialisten te doorbreken en anders te gaan samenwerken onder één dak.

De blauwe droom, doet u mee?
Wereldwijd zijn er vijf blue zones. Blauwe zones zijn plaatsen waar inwoners langer
leven en langer gezond leven.
We zetten ons ervoor in dat de regio Coevorden-Dalen een blauwe zone wordt.
We helpen u graag dat u langer en langer gezond leeft.
Hiervoor is meer nodig dan samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeente.
We denken nu niet meer alleen vanuit ziekte, maar ook vanuit gezondheid.
En kijken naar de totale mens en de gehele gemeenschap. Gezondheid gaat iedereen
aan. Dat betekent dat we bijvoorbeeld ook met de winkeliers in gesprek willen om
te onderzoeken in hoeverre ze gezonde producten goedkoper kunnen aanbieden om
zo de gezondheid van de inwoners van Coevorden en Dalen te vergroten. Zo draagt
iedereen bij aan een gezonde regio en maken we van Coevorden en Dalen een blauwe
zone.

Doet u mee?

Om mee te nemen
Vijf punten waarmee u uzelf helpt naar een
betere gezondheid:
1. Op een natuurlijke manier bewegen, bijvoorbeeld te voet of
op de fiets.
2. Minder stress door te ontspannen, bijvoorbeeld wandelen,
puzzelen, etc.
3. Geluk delen met familie, vrienden en gelijkgestemden.
4. Een doel in het leven hebben en weten waarvoor u elke dag
opnieuw wakker wilt worden.
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Hier afscheuren

5. Gezond eten met veel groenten en fruit en weinig vlees.
Prop uw maag niet vol maar eet tot 80%.

