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In ons ziekenhuis …
 bent u welkom als patiënt of bezoeker tijdens de
openingstijden
 staan uw en onze veiligheid voorop; volgt u daarom
aanwijzingen van het personeel op
 geven wij geen informatie over een patiënt aan derden;
dit loopt via de contactpersoon
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openingstijden
 staan uw en onze veiligheid voorop; volgt u daarom
aanwijzingen van het personeel op
 geven wij geen informatie over een patiënt aan derden;
dit loopt via de contactpersoon

Vragen wij u …
 met maximaal twee personen tegelijk de patiënt te
bezoeken
 uw mobiele telefoon beperkt te gebruiken om het voor
patiënten rustig te houden
 binnen en rond het ziekenhuis niet te roken om patiënten
te ontzien
 geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder
voorafgaande toestemming
 de familiekamer/hoek schoon en opgeruimd te houden
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Uiteraard kunt u …
 vragen stellen als iets niet duidelijk is of als u twijfelt
 een ongewenste situatie met ons bespreken
 koffie of thee in de familiekamer/hoek halen
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En geldt dat wij …
 respectvol met elkaar en elkaars bezittingen omgaan
 de privacy van onze patiënten en medewerkers
respecteren
 agressief gedrag niet accepteren
 bij wapenbezit, bedreiging, (verbaal) geweld, drugs en
diefstal aangifte doen bij de politie
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Bezoek is welkom met maximaal 2 personen
tegelijk, tijdens de volgende bezoektijden:
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tegelijk, tijdens de volgende bezoektijden:







Bezoekers zijn welkom van 14.00 – 21.00 uur
Partner/directe familie is de hele dag welkom,
tot 21.00 uur
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Uitzonderingen zijn:
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Intensive care
 11.00 - 12.00 uur
 18.30 - 20.00 uur

Intensive care
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Hartbewaking
 16.00 – 16.45 uur
 19.00 – 20.00 uur
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Kinderafdeling
 16.00 tot 19.00 uur
 Ouders zijn dag en nacht welkom
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Neurologie
 Bezoekers: 15.00 – 20.00 uur
 Partner ook op za. en zo. 11.00 – 13.00 uur
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