Bezoekregeling & Registratie
vanaf 01.07.2020
REGISTRATIE ALS BEZOEKER
Als bezoeker moet je je registreren in de inkomhal van het ziekenhuis.
Hiervoor heb je de naam, afdeling en kamernummer nodig. (zie kaartje in bijlage)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Kinder- en
jeugdgeneeskunde

16u45 17u45

16u45 17u45

Inwendige ziekten 1

18u00 19u00

18u00 19u00
16u45 17u45

Inwendige ziekten 2
Heelkunde 1

19u15 20u15

Donderdag

Zondag

16u45 17u45
19u15 20u15

19u15 20u15

19u15 20u15

Geriatrie 1

18u00 19u00

18u00 19u00

PAAZ

Zaterdag

16u45 17u45

Heelkunde 2

Geriatrie 2

Vrijdag

16u45 17u45

16u45 17u45
16u00 17u00

16u00 17u00

Voor de veiligheid van onze patiënten, medewerkers & bezoekers,
hanteren we deze VERPLICHTE richtlijnen:

1 bezoeker (+18 jaar) uit de bubbel van de patiënt.
De bezoekers zijn VERPLICHT:
* om bij het betreden van het ziekenhuis een eigen MONDMASKER
te dragen.
* hun HANDEN TE ONTSMETTEN bij het betreden en verlaten van
het ziekenhuis.
Uitwisselen van was/persoonlijke spullen wordt door de familie
verzorgd op onderstaande bezoekmomenten.

Voor volgende afdelingen
zijn er aangepaste richtlijnen:
KRAAMAFDELING:
De partner mag altijd aanwezig zijn. Tijdens het verblijf
mogen 4 personen gedurende 1 uur op bezoek komen
bij de pasbevallen mama. 2 personen per keer =>
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 voorzijde).

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.
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