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Afdeling 5 zuid
U of uw familielid is opgenomen op afdeling 5 zuid. Op deze afdeling worden patiënten
van meerdere specialisaties verpleegd.
Graag zien we dat er één familielid optreedt
als contactpersoon. Dit om te vermijden dat
er informatie langs elkaar heen loopt. De rest
van de familie kan informatie via het eerste
contactpersoon verkrijgen. Als de patiënt
terug is op de afdeling na een operatieve
ingreep, belt de verpleegkundige met de
eerste contactpersoon om informatie te geven
over de toestand van de patiënt. De patiënt
kan indien gewenst ook zelf de familie bellen.

Belangrijke informatie

Bij problemen en vragen kan de
contactpersoon in eerste instantie altijd bij de
verpleegkundige terecht die voor uw naaste
verantwoordelijk is. Wij verzoeken u dit bij
voorkeur te doen op de volgende tijden:
 Telefonisch na 10:00 uur. Dit i.v.m. de
artsenvisite en omdat wij voor 10.00 uur
het meest intensief met de verzorging
bezig zijn.
 Mocht u de nachtdienst willen spreken
dan graag voor 07:00 uur.
 Tijdens het bezoekuur

Maaltijden

Uw familie/partner kan tegen vergoeding
mee-eten in het ziekenhuis. Men kan een
broodmaaltijd (€ 4,65) of een warme maaltijd
(€6,95) bestellen. Om hiervan gebruik te
maken vragen ze een maaltijdbon bij de
zorgassistent. Met deze bon gaan ze naar de
receptie bij de hoofdingang. Men voldoet de
betaling met pin en ontvangt een
betalingsbewijs. Op vertoon van dit bewijs
kan men samen met de zorgassistent de
maaltijd uitzoeken die men wenst. Wilt u
meer weten of heeft u vragen? De
zorgassistent van de afdeling kan u hierover
informeren.

Parkeren

Een afspraak met de arts kunt u via de
verpleegkundige of de secretaresse maken.

Bij ZGT geldt betaald parkeren. ZGT hanteert
hiervoor een uurtarief. De eerste
twintig minuten kunt u gratis parkeren. Er
bestaat de mogelijkheid om dagkaarten,
weekkaart of maandkaarten te kopen.
Met een dagkaart kunt u binnen 24uur
onbeperkt in- en uitrijden met hetzelfde
kaartje. Met een weekkaart kunt u zeven
dagen onbeperkt in- en uitrijden met
hetzelfde kaartje. Voor meer informatie over
parkeren en actuele parkeertarieven ziezgt.nl.

Bezoektijden

Recht op inzage dossier

Bezoek is elke dag welkom tussen 18.00 en
20.00 uur. Er mag maximaal 1 bezoeker
per patiënt, per bezoekmoment komen.
In het weekend is er extra bezoek mogelijk
van 13.45 tot 14.30 uur. Er mag ’s middags
en ’s avonds een andere bezoeker komen.

U mag te allen tijde uw dossier inzien. Inzage
of verstrekking kan worden aangevraagd door
middel van het aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier kunt u ophalen bij de
secretaresse.

Telefoonnummer afdeling 5 zuid

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
terecht bij de medewerkers van de afdeling.
Het telefoonnummer van afdeling 5 zuid is
088 708 36 10.
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