
Voor de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en voor 
de veiligheid van de bezoekers, hanteren we onderstaande 
VERPLICHTE richtlijnen:

Versoepelde
bezoekregeling 

vanaf 03.06.2020

AANGEPASTE BEZOEKREGELING: 
1 bezoeker (+18 jaar) uit de bubbel van de patiënt.
Voor de afdelingen voorzien we deze vaste bezoekmomenten:

 

De bezoekers zijn verplicht om bij het betreden van het 
ziekenhuis een eigen mondmasker te dragen. 

Handontsmetting is verplicht zowel bij het betreden  
als het verlaten van het ziekenhuis. Aan de inkom  
van het ziekenhuis en de patiëntenkamers staat 
ontsmettingsmateriaal. 

  Uitwisselen van was/persoonlijke spullen wordt door de familie 
           verzorgd op onderstaande bezoekmomenten.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kinder- en 
jeugdgeneeskunde

16u45 - 
17u45

16u45 - 
17u45

16u45 - 
17u45

Inwendige ziekten 1
18u00 - 
19u00

18u00 - 
19u00

18u00 - 
19u00

Inwendige ziekten 2
16u45 - 
17u45

16u45 - 
17u45

Heelkunde 1
19u15 - 
20u15

19u15 - 
20u15

Heelkunde 2
19u15 - 
20u15

19u15 - 
20u15

Geriatrie 1
18u00 - 
19u00

18u00 - 
19u00
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KRAAMAFDELING:
De partner mag altijd aanwezig zijn.
Tijdens het verblijf mogen 4 personen gedurende 1 uur op 
bezoek komen (per keer 2 personen => grootouders).
Broer/zusje mogen onder begeleiding van de partner dagelijks 
op bezoek komen. De vroedvrouwen bespreken met de moeder 
wie/wanneer op bezoek komt.

KIND- EN JEUGDGENEESKUNDE:
 De rooming-in-regel met een vaste ouder blijft behouden. Een   
 tweede bezoeker wordt op drie bezoekmomenten toegestaan 
(zie ommezijde).

INTENSIEVE ZORGEN:
 Voor patiënten die langer dan 48 uur op IZ verblijven wordt  
 ‘op afspraak’ 1 bezoekmoment van 15 minuten mogelijk => 
 voor maximum 2 personen om de twee dagen.

 Bel 011 71 52 90 om een bezoekmoment vast te leggen.

PAAZ:
Voorlopig is op deze afdeling geen bezoek toegelaten. 

CORONA-AFDELING OF ISOLATIEKAMERS:
Er is geen bezoek toegestaan bij deze patiënten. Uitzonderlijk 
wordt in overleg beperkt bezoek mogelijk bij een kritieke 
medische toestand of naderend levenseinde van de patiënt.

Voor volgende afdelingen zijn er aangepaste richtlijnen:

DAGZIEKENHUIS: 
Er is geen bezoek toegestaan. Op het chirurgisch dagziekenhuis
mag de patiënt door 1 persoon (chauffeur) afgehaald worden na 
de ingreep.


