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Bezoektijden verpleegafdelingen
Het Flevoziekenhuis wil de naasten van onze patiënten zoveel mogelijk ruimte geven om bij
de patiënt te zijn. Het samenzijn kan de patiënt een gevoel van rust en veiligheid geven in
een onzekere tijd, in een vreemde omgeving. Hun aanwezigheid en concrete hulp,
bijvoorbeeld bij het eten, kan het herstel van de patiënt bevorderen.

Partner/directe familie
U bent de hele dag welkom, met maximaal 2 bezoekers tegelijk, tot 21.00 uur. De ervaring
leert dat patiënten later op de avond minder prijs stellen op bezoek en toe zijn aan hun rust.
Na 21.00 uur is bezoek alleen mogelijk in overleg met de verpleging.

Overige bezoekers
Overige bezoekers zijn welkom van 14.00 – 21.00 uur, met maximaal 2 personen tegelijk.
Persoonlijke wensen van patiënten
Het kan zijn dat de patiënt (of een mede-patiënt op de kamer) gebaat is bij veel rust.
Bezoek gedurende de dag is dan minder wenselijk. Dit wordt dan samen met u en de patiënt
besproken. De persoonlijke wensen en het herstel van de patiënt staan altijd voorop.
Verzoek aan onze bezoekers
Bezoek voor de ene patiënt kan onrustig zijn voor de andere patiënt op een meerpersoonskamer. Wij vragen u daarmee rekening te houden. Het ziekenhuis heeft een restaurant en
een aantal afdelingen beschikt over een familiekamer. U kunt hier – als de situatie van de
patiënt dat toelaat – gebruik van maken. Meld wel altijd aan de verpleging wanneer u samen
de afdeling verlaat.

Speciale bezoektijden
Patiënten die medische intensieve zorg behoeven, zijn gebaat bij rust. Daarom gelden voor
de volgende afdelingen speciale bezoektijden:
 Verpleegafdeling Kindergeneeskunde
 Intensive Care
 Hartbewaking
 Neurologie
Verpleegafdeling Kindergeneeskunde,  (036) 868 88 65
Op de Kinderafdeling zijn ouders altijd – dag en nacht – welkom. Bezoek is welkom tussen
16.00 tot 19.00 uur, maximaal 2 bezoekers tegelijk.
Op de couveuse en warme kamer is alleen onder begeleiding van één van de
ouders/verzorgers bezoek mogelijk (maximaal 2 bezoekers per kind).
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Intensive Care,  (036) 868 88 80
Uit nazorggesprekken met ex-IC patiënten blijkt dat veel en langdurig bezoek als onprettig
wordt ervaren. Tijdens de opname zijn patiënten niet in staat dit zelf aan te geven. In het
belang van de rust en het genezingsproces van intensief verpleegde patiënten wordt u
verzocht om de volgende bezoektijden aan te houden:
- 11.00 - 12.00 uur (max. 2 bezoekers)
- 18.30 - 20.00 uur (max. 2 bezoekers)
Als u buiten deze uren wilt komen, vragen wij u dit voorafgaand (telefonisch) te overleggen
met de IC-verpleegkundige. Dit om teleurstelling te voorkomen. Het kan immers zijn dat door
onderzoek of behandeling het geen geschikt moment is voor uw bezoek.
Hartbewaking,  (036) 868 94 42
Bezoek is welkom van:
- 16.00 – 16.45 uur (max. 2 bezoekers)
- 19.00 – 20.00 uur (max. 2 bezoekers)
Neurologie,  (036) 868 88 69
- Bezoekers zijn welkom: 15.00 – 20.00 uur, met maximaal 2 personen tegelijk.
- Partner/directe familie: hele dag welkom tot 21.00 uur, met maximaal 2 personen tegelijk.
Als u vragen heeft, dan beantwoordt de verpleegkundige deze graag.

Bereikbaarheid verpleegafdelingen
-

Cardiologie,  (036) 868 88 54
Chirurgie en Short stay,  (036) 868 85 52
Interne geneeskunde,  (036) 868 85 20
Kraam en Verloskunde,  (036) 868 88 52
Longziekten,  (036) 868 90 69
Nefrologie,  (036) 868 92 21
MDL (maag-, darm-, en leverziekten),  (036) 868 92 21
Oncologie,  (036) 868 85 20
Orthopedie en Traumachirurgie,  (036) 868 88 56
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