Bezoektijd

Bezoektijden afdelingen
Op verpleegafdelingen kunnen de patiënten dagelijks bezoek ontvangen van 11.00 tot 20.00
uur.
Uitzonderingen zijn de volgende afdelingen:
 A24 (kinderafdeling) en A32 (couveuse afdeling)
Ouders zijn 24 uur per dag welkom. Ander bezoek in overleg met ouders en/of verpleging.
 A42 (afdeling verloskunde)
Patiënt en partner regelen hun eigen bezoek. Dat kan gedurende 24 uur, zeven dagen in de
week.
 B36 (hartbewaking)
Op deze verpleegafdeling is alleen in overleg met de afdeling bezoek mogelijk.
 C38 en C32 (intensive care)
Er is, in overleg met de verpleging, 24 uur per dag de mogelijkheid om op bezoek te komen.
 C42 (kort verblijf)
Bezoek is welkom van 08.30 tot 20.00 uur.
 C52 (dagverpleging)
Bezoek is doorlopend mogelijk.

Huisregels
 Uitzonderingen op deze tijden zijn in overleg met de verpleging mogelijk. Overleg met de
verpleging is belangrijk om behandeling en onderzoek van de patiënt zoveel mogelijk
ongestoord te laten verlopen.
 Wij vragen u met niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek te komen. Voor de
patiënt en medepatiënten kan het erg vermoeiend zijn om veel bezoek te ontvangen.
 U kunt één persoon aanwijzen die ervoor kan zorgen dat de bezoekers verspreid over de
dag komen.
 Soms vragen wij de bezoeker(s) de kamer te verlaten in verband met de behandeling of
verzorging door arts of verpleegkundige. Of omdat de rust of privacy van de patiënt of
medepatiënt dit vraagt. Wij vragen u hiervoor begrip. Bezoekers kunnen dan wachten in het
dagverblijf of de Binnenhof.
 Als u met bezoekers de afdeling wilt verlaten wilt u dit doorgeven aan de verpleegkundige
of secretaresse. Er kan een onderzoek of behandeling gepland zijn.
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Openingstijden restaurant, Binnenhof
Het restaurant in de binnenhof is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.45
uur. Zaterdag en zondag gesloten (in het naastgelegen winkeltje zijn er consumpties en
maaltijden te verkrijgen).

Dag van opname en operatiedag
Na overleg met de verpleging ’s middags de patiënt bezoeken. Tijdens de opnamedag vinden
vaak veel onderzoeken plaats bij de patiënt. Het kan zijn dat de patiënt niet aanwezig is ’s
middags.
‘s Avonds kan de patiënt wel gewoon bezoek ontvangen.
Dit geldt ook voor de operatiedag.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Telefoon (024) 365 76 57
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