Algemene informatie

Bezoekregeling

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Bezoektijden
Dagelijks tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
Op zon- en feestdagen extra bezoektijd van 11.00 - 11.30 uur.
Voor AB2, C1D1, Dagverpleging/Z0, kinderafdeling, hartbewaking (CCU),
intensive care (ICU) en de stroke-unit gelden afwijkende bezoektijden. Vraag
daarnaar bij de genoemde afdeling. (zie ook betreffende folders)
Wanneer u buiten de bezoektijden wilt langskomen, dient u dit te overleggen
met de verpleegkundige van de afdeling.

Waar moet u om denken

De patiënt is in principe de hele dag beschikbaar voor onderzoek of
behandeling.
Bij opname wordt er aan de patiënt naar 1 à 2 contactpersonen gevraagd.
Deze contactpersoon zal zoveel mogelijk het aanspreekpunt zijn voor
verpleegkundigen en de familie.
Er mogen maximaal 2 bezoekers per keer bij de patiënt op de kamer aanwezig
zijn. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het dagverblijf en ‘t Roefke. Wilt
u tijdens het bezoek rekening houden met de gezondheidstoestand van de
patiënt en de medepatiënt(en)?
Wanneer u iets wilt meebrengen voor de patiënt houdt dan rekening met de
mogelijkheden bij de betreffende afdeling
(op bepaalde afdelingen zijn bloemen niet toegestaan en niet op alle
afdelingen is een “patiëntenkoelkast”).

Anti-rook beleid

In het Antonius Ziekenhuis geldt een algeheel rookverbod. Dit houdt in dat
roken niet is toegestaan. Ook op de balkons en de terrassen is het rookverbod
van kracht. (zie folder: “Anti-rook beleid Antonius Zorggroep”)

Maatregelen die bezoekers moeten nemen om infecties te
voorkomen

Ga niet op bezoek als u een infectie hebt zoals bijv. een infectie aan de huid,
diarree, koorts, verkoudheid of griep (verschijnselen). Voor kinderen geldt
dit óók als zij een kinderziekte hebben (zoals bijvoorbeeld waterpokken,
roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde ziekte). Of
als het kind korter dan drie weken voor het bezoek in contact is geweest
met iemand met een kinderziekte. Als u bezoek aan een patiënt toch nodig
vindt, moet u dit vóór uw bezoek met een verpleegkundige op de afdeling
overleggen.
Om te voorkomen dat u schadelijke bacteriën en/of virussen van buiten
meeneemt naar de patiënt moet u, voordat u de afdeling opgaat, uw handen
inwrijven met de handenalcohol. Dit hangt op de gang in een dispenser
(fles met pompje). Vóórdat u de kamer van de patiënt verlaat, moet u nog
een keer uw handen inwrijven met de handenalcohol. De handenalcohol
verspreidt u over uw handen door uw handen ermee te ‘wassen’ en aan de
lucht te laten drogen gedurende 1 minuut.
Tijdens uw bezoek wast u uw handen met water en zeep:
• Nadat u op de wc bent geweest.
• Na hoesten of niezen.
• Voordat u de patiënt helpt bij het eten en/of bij wc-bezoek of andere 		
verzorgende handelingen.
Verder:
• Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
• Houd de hand, of een papieren zakdoek voor de mond bij niezen en 		
hoesten of hoest in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren
zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. Was daarna uw handen.
• Gebruik niet de wc van de patiënt maar die voor bezoekers.
• Volg de instructie(s) van de verpleegkundigen op als u iemand bezoekt die
met extra hygiëne maatregelen (in isolatie) wordt verzorgd.

Parkeren

Op het ziekenhuisterrein geldt een systeem van betaald parkeren.
Dit vanwege de bevordering van de veiligheid in en om het ziekenhuis. Voor
patiënten en bezoekers is het mogelijk een week-, maand- of “10 x parkeren”
kaart te kopen. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie in de centrale
hal.
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