
Helaas komt diefstal regelmatig voor en het ziekenhuis 
stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.
-U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van 
 draadloos internet (laptop, tablet,enz…)
 Om in te loggen gebruikt u de volgende gegevens 
Username: azm
Password: azmPassword: azm

De dag van opname
Omdat op deze dag verschillende medewerkers bij u 
langs komen, vragen wij u op de afdeling te blijven. 
Als u toch weg wilt, overleg dan eerst met de
verpleegkundige.

Voorbereiding op de operatie
- Vanaf 24.00 uur moet u nuchter blijven, dat betekent - Vanaf 24.00 uur moet u nuchter blijven, dat betekent 
dat u niet meer mag eten of roken. 
Drinken mag tot 2 uur voor de operatie .
Maar u mag dan enkel water,thee of koffie zonder melk 
nuttigen
- U start de avond voor de operatie met 
bloedverdunnende injecties, dit zijn prikjes om de kans 
op trombose zo klein mogelijk te houden.op trombose zo klein mogelijk te houden.

Bezoek
De bezoektijden op onze afdeling zijn van 15.00 uur 
tot 20.00 uur. In overleg met de verpleegkundige zijn 
andere tijden mogelijk. Het is raadzaam  om niet 
meer dan twee personen tegelijk te ontvangen. 
Tijdens het bezoekuur gaat uw behandeling gewoon Tijdens het bezoekuur gaat uw behandeling gewoon 
door. Het is mogelijk dat de fysiotherapeut
met u oefent of dat er een röntgenfoto moet worden 
gemaakt. Wij vragen u en uw bezoek hiervoor begrip.

Informatie 
Het is wenselijk dat u binnen uw familie- of Het is wenselijk dat u binnen uw familie- of 
kennissenkring één persoon aanwijst, die de 
contacten met het ziekenhuis onderhoudt. 
Deze contactpersoon kan altijd naar de afdeling 
bellen om naar uw toestand te informeren. 
Het telefoonnummer van de afdeling is 
(043) 387 44 30 of (043) 387 64 30.

AlgemeenAlgemeen
- Roken is in het ziekenhuis verboden.
- Er bestaat de mogelijkheid om een televisie en/of 
telefoon te huren. U kunt alleen met de bijbehorende 
koptelefoon het geluid van uw televisie verstaan.
Het gebruik van mobiele telefoon is toegestaan, mits Het gebruik van mobiele telefoon is toegestaan, mits 
u de gedragsregels in acht neemt. Waar het gebruik 
niet is toegestaan staat dit aangegeven.
- De post wordt één keer per dag rondgebracht. In 
het weekend is er geen post.
- Kranten worden dagelijks aangeboden.
- Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen zoals - Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen zoals 
geld, sieraden en dure apparatuur mee naar het 
ziekenhuis te nemen. 

U wordt opgenomen op de afdeling orthope-
die. Wij wensen u een aangenaam verblijf. 
In deze folder vindt u informatie over de 
gang van zaken op onze afdeling. 
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, 
stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de 
verpleegkundige van de afdeling.

De afdeling
Onze afdeling telt 40 bedden verdeeld over twee 
units.In uw kamer heeft u een eigen nachtkastje en 
een garderobekast.
Toiletten zijn op de kamers beschikbaar en de 
4-persoonskamers beschikken tevens over een 
douche.
Op onze afdeling wordt gemengd verpleegd, dat wil Op onze afdeling wordt gemengd verpleegd, dat wil 
zeggen dat zowel mannen als vrouwen op één 
kamer kunnen liggen. 

De artsen
De zaalarts loopt dagelijks in de ochtend met de ver-
pleegkundige visite. Deze visite is een goede
gelegenheid voor u om vragen te stellen. Wij ad-
viseren u om in de buurt van uw kamer te blijven, 
anders loopt u de arts misschien mis.

De verpleging
De verpleging werkt in wisseldiensten. De aflossing 
is om 07.00 uur, 15.00 uur en om 23.00 uur. U ziet 
dus drie keer per dag andere gezichten op de afdel-
ing.


