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Afdeling 5 west 
 
U bent opgenomen op afdeling 5 west. Op deze afdeling worden patiënten opgenomen van 
oncologen en MDL-artsen. Een oncoloog is een specialist op het gebied van inwendige ziekten 
en oncologie. Een MDL-arts is een specialist op het gebied van maag, darm en leverziekten.   
 
Verpleegsysteem 
We werken met een eerst verantwoordelijke 
verpleegkundige. Zij is verantwoordelijk voor 
een aantal patiënten. 
Op het bord op de patiëntenkamer en bij de 
afdelingsbalie staat genoteerd welke 
verpleegkundige voor welke kamer 
verantwoordelijk is. 
 
Contactpersoon 
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 dan informatie via de 
contactpersoon verkrijgen. 
 
Belangrijke informatie 
Bij problemen en vragen kunt u in eerste 
instantie altijd bij de verantwoordelijk 
verpleegkundige terecht, zowel telefonisch als 
persoonlijk.  
We verzoeken u dit bij voorkeur te doen op 
de volgende tijden: 
 ’s morgens bellen voor 7:30 uur en na 

11:00 uur 
 's middags na 14:30 uur 
 ’s avonds van 19:15 tot 19:30 uur 

 
Een afspraak met de zaalarts kunt u via de 
verantwoordelijk verpleegkundige maken. 
 
Bezoektijden 
Wilt u een familielid, vriend of bekende 
bezoeken? U bent van harte welkom! Het is 
fijn voor de patiënt om bezoek te ontvangen. 
Bezoek kan ook vermoeiend zijn. Vooral 
wanneer iemand net is geopereerd of een 
onderzoek heeft ondergaan.  
 
Ook voor de andere patiënten kan het bezoek 
belastend zijn. Daarom heeft ZGT een aantal 

algemene bezoekregels opgesteld. Wij 
verzoeken u zich aan deze regels te houden. 
Onderzoek, behandeling en verpleegkundige 
zorg gaan altijd voor. Vooral bij bezoek 
overdag kan het gebeuren dat degene die u 
wilt bezoeken niet op zijn of haar kamer is. 
Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij 
u af te stemmen wanneer een bezoek het 
beste schikt. 
 
Maximaal twee bezoekers tegelijk kunnen de 
patiënt bezoeken. Bezoek is dagelijks welkom 
van: 

 16:00 – 19:30 uur 
En op zaterdag en zondag ook van: 

 11.00 – 12.00 uur 
 

Artsen 
De zaalarts loopt dagelijks tussen 9:00 uur en 
10:30 uur visite. De zaalarts werkt onder 
eindverantwoordelijkheid van één van de 
oncologen of MDL-artsen. 
Eén keer per week vindt er een zogenaamde 
“grote visite” plaats. Tijdens deze visite 
worden door de zaalarts en specialisten alle 
patiënten op de afdeling besproken.  
 
Telefoonnummer 
Het telefoonnummer van de afdeling is  
088 708 34 20. 
 

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/

