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Afdeling 3 zuid 
  
Uw familielid is opgenomen op afdeling 3 zuid. Op deze afdeling liggen patiënten van 
de longartsen. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de 
kamer? 
Wij werken met een eerstverantwoordelijk 
verpleegkundige. Deze verpleegkundige is 
verantwoordelijk voor de patiënten op 
haar/zijn kamer. Op het bord tegenover de 
balie staat welke verpleegkundige voor welke 
kamer verantwoordelijk is. Ook hangt op elke 
kamer een bord waarop staat welke 
verpleegkundige verantwoordelijk is per 
dienst. 
 
Wie is contactpersoon voor het 
ziekenhuis? 
Graag zien we dat er één familielid/naasten 
optreedt als contactpersoon. Dit 
contactpersoon onderhoudt de contacten met 
de verantwoordelijk verpleegkundige. Dit om 
te vermijden dat er informatie langs elkaar 
heen loopt. De rest van de familie/naasten 
kan dan informatie via de contactpersoon 
verkrijgen. 
 
Belangrijke informatie 
Bij problemen en vragen kunt u in eerste 
instantie altijd bij de verpleegkundige terecht 
die voor de betreffende kamer 
verantwoordelijk is.  

Gelet op uw privacy geven wij geen 

informatie aan personen die niet genoteerd 

staan als contactpersoon.  
 
Een afspraak met de zaalarts kunt u via de 
verpleegkundige maken.  
 
Wat zijn de bezoektijden? 
U mag maximaal 2 bezoekers ontvangen. 
Het is verstandig dat de 
familie/kennissen/andere betrokkenen 
onderling overleggen wie wanneer op bezoek 
komt. 
 

Bezoektijden: 
Ma – Vrij  18:00 – 20:00 uur 
Za – Zo  13:45 – 14:30 uur 
   18:00 – 20:00 uur 
 

Alleen in overleg met de verpleegkundige kan 

besloten worden om van deze tijden af te 

wijken. 
 
Wanneer komen de artsen? 
De hoofdbehandelaar is de vakgroep 
longartsen. 
De vakgroep heeft deze taak gedelegeerd aan 
de dienstdoende longarts, dat is de arts die 
kliniekdienst doet. 
Elke week op maandag wisselt deze 
kliniekdienst. 
Op de borden tegenover de balie en op de 
kamer staat de naam vermeld van de 
longarts die deze kliniekdienst doet. 
 
VOD (voorlopige ontslagdatum) 
Op de afdeling longgeneeskunde werken we 
met een VOD. Dit houdt in dat de 
longarts/arts-assistent al direct bij opname 
een ontslagdatum vast stelt. Dit is een 
streefdatum waar we met u naar toe werken. 
Dagelijks wordt in de artsenvisite de VOD 
geëvalueerd en zo nodig aangepast, als blijkt 
dat ontslag nog niet haalbaar is.  
 

Wat heeft u nodig  
 Uw eigen inhalatiemedicatie 

 Zeep en of douchegel  

 Shampoo  

 Kam/borstel  

 Tandenborstel  

 Tandpasta / steradent/ kukident  

 Pyjama’s/ nachthemden  

 Ochtendjas  

 Ondergoed: hemden/onderbroeken  
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 Kleding: zowel bovenkleding als 

onderkleding  

 Schoenen/pantoffels 

 

Tevens verzoeken wij u waardevolle 

bezittingen zoals geld en sieraden mee te 

geven naar huis.  

 
Transferbureau  
Indien er bij ontslag zorg nodig is in de 
thuissituatie of er moet een aanvraag worden 
gedaan voor een (tijdelijke) plek in het 
verpleeg- of verzorgingshuis dan wordt het 
transferbureau ingeschakeld. De 
transferverpleegkundige heeft in dat geval 
een gesprek met u en eventueel uw naasten 
en zal nadien de zorg/ toekomstvoorziening 
die u nodig heeft voor u regelen. 
 
Wat is het telefoonnummer? 
Het telefoonnummer van onze afdeling is: 
088 708 35 10. 
Om te vragen hoe de nacht is verlopen kunt u 
bellen voor 07.00 uur. Voor overige 
informatie graag na 11.00 uur bellen. 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

