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Centrale hal
Cliëntenraad: laat uw stem horen! Kom langs en deel uw ervaringen met
het BovenIJ ziekenhuis met ons.
Zorgconsulenten: verpleegkundigen met een niet-westerse achtergrond
kunnen helpen in het gesprek tussen arts en patiënten die de Nederlandse
taal niet goed begrijpen. Zij gaan graag met u in gesprek.

Hal polikliniek:
Boeken voor een klein prijsje. Misschien zit er iets voor u bij. Kinderen
kunnen zich laten schminken.
Van 12.30 – 13.00 uur en 13.30 – 14.00 uur: een muzikaal optreden van
Barry van Vliet.

26 Oogheelkunde: laat uw oogdruk meten of doe een globale brilmeting.
Ook veel informatie over leven met beperkt gezichtsvermogen.

Ziekenhuisapotheek: weet u wat een AMO is of het LSP? Onze apothekersassistentes leggen u uit waarom dit belangrijk is bij uw medicijngebruik.
Er is ook een film over de bereiding van geneesmiddelen en u kunt zien
hoe u goed uw handen wast.

20 wond Expertise Centrum: maak kennis met onze wondspecialisten
en stel uw vragen over wondzorg. De dermatoloog checkt uw moedervlek
en spataderen. Tijd: 11.00 – 15.00 uur.
De plastisch chirurg en de orthopedisch schoenmaker geven advies
op maat. De gipsverbandmeester geeft uw kind een gipsarmbandje.

35 Neurologie: hoe werken uw zintuigen? De afdeling neurologie laat
via proefjes zien hoe zintuigen werken. Verder vertellen onze medewerkers u alles over de zorg rondom een herseninfarct of hersenbloeding.
39 Endoscopie afdeling: neem een kijkje in de wereld van darmonderzoeken. En waarom het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker
belangrijk is.
46 Longfonds: maak kennis met de vrijwilligers van het Longfonds.
Zij geven informatie en tips over leven met een longziekte. Is het
Longpunt Amsterdam-Noord iets voor u?

48 Diabetes verpleegkundigen: doe de diabetes risicotest en laat zo
nodig het suikergehalte in uw bloed meten.
Interne geneeskunde: onze medewerkers meten uw BMI en bloeddruk.
54 Radiologie: neem een kijkje bij de CT-scan, de nieuwe MRI en de
katheterisatiekamer. Wat gebeurt er eigenlijk bij een radiologisch
onderzoek?
70 Revalidatie en Herstel: ervaar zelf de beperkingen na een hersenbloeding.
Geriatrie en valpreventie: een belangrijke schakel in de zorg rondom de
kwetsbare oudere. Stel uw vragen aan de geriater. De geriater geeft u ook
tips om vallen te voorkomen.
60 De poppendokter helpt in het kinderziekenhuis een zieke pop of beer.
Clown Niekie tovert met ballonnen een glimlach op ieders gezicht. Verder
tips over een veilige omgeving voor kinderen.

Eerste etage

Eerste etage
10 Cardiologie: maak kennis met onze zorg
voor uw hart. Stel uw vragen over hartrevalidatie en hartfalen aan onze verpleegkundigen.
Proef hoe lekker een fruitsalade is.
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15 KNO: alles over hoorhulpmiddelen, stel
uw vragen aan de KNO-arts of doe een korte
hoortest. Tijd: 10.00 tot 14.00 uur.

Kamer directeur: wat vindt u belangrijk aan
uw ziekenhuis? Ga hierover in gesprek met
onze directeur, Edwin van der Meer. U bent
welkom van 11.00 tot 11.30 uur en van
13.30 tot 14.00 uur.

18 Gynaecologie: bent u zwanger? Laat dan
een pretecho maken. Tijd: 10.00 tot 14.00 uur.

89 Verloskunde: gaat u binnenkort bevallen?
Wij vertellen u graag alles over bevallen in
ons ziekenhuis. Kinderen kunnen een babypop
in bad doen en naar eendjes vissen.

75 Operatieafdeling: bezoek een echte
operatiekamer. Uw kind kan zich omkleden
als operatieassistent en u kunt zelf een foto
maken.

Restaurant (1e etage)
Live operatie: kijk live mee bij een galblaas
operatie. Onze chirurg vertelt wat er allemaal
gebeurt.

78 Klinisch Chemisch Laboratorium: informatie over urine en bloedonderzoek en kijken
met de microscoop. Zelf bloedprikken op een
instructie arm en meedoen aan een quiz.

Workshop sushi maken: tips om zelf sushi te
maken.

Centrale Sterilisatie afdeling: onze medewerkers vertellen hoe instrumenten gesteriliseerd
worden.

Tweede etage

Stiltecentrum: kom een kijkje nemen in ons
stiltecentrum met aparte gebedsruimte voor
moslims.

Ziekenhuiskeuken: neem een kijkje in de
ziekenhuiskeuken en zie zelf hoe onze koks
de maaltijden voor onze patiënten bereiden.

Tweede etage – Dagcentrum
Werken & leren

Zorg rondom kanker: het BovenIJ ziekenhuis is onderdeel van het Oncologisch Centrum
Amsterdam. Maak kennis met onze casemanagers. Zij begeleiden patiënten tijdens hun ziekte.
Ook informatie over hoofdhuidkoeling en koelhandschoenen tijdens chemotherapie.

Orthopedie

Oncologisch
Centrum
Amsterdam

Waar vindt u:
Toiletten
Trap naar etages
Lift naar etages
Koffie / Thee (gratis)

Tweede etage

KNO kinderen

KNO kinderen: u krijgt uitleg over hoe kinderen worden voorbereid op het verwijderen van
neus- en keelamandelen. Kinderen kunnen vissen en kleuren.
Orthopedie: neem plaats in onze ‘drive-in’ bioscoop en kijk naar de film ‘knieprothese op maat’.
Laat een echo maken van uw schouder of knie. Informatie over verschillende protheses.
Raad het gewicht van een totale knieprothese.
Werken en leren: leer een drukverband aanleggen of injecteren in een sinaasappel. Informatie
over beroepsmogelijkheden in de zorg.

