Zo gaan we met elkaar om
Welkom in ons ziekenhuis. Ons motto is ‘zorg goed voor elkaar’.
We gaan op een respectvolle en vriendelijke manier met elkaar
om. Geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag
horen daar niet bij. Daarom gelden in ons ziekenhuis duidelijke
regels voor bezoekers, patiënten en medewerkers.

Fotograferen & filmen

U mag zonder toestemming geen foto’s en filmopnames van
anderen maken in ons ziekenhuis. We beschermen zo
de privacy en veiligheid van onze patiënten, bezoekers en
medewerkers.
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Onze bezoekers houden zich aan de bezoektijden van de
afdeling. Volg de aanwijzingen van de verpleegkundigen op.
Per patiënt zijn op de kamer maximaal twee bezoekers
gelijktijdig toegestaan.
Bent u met meer? Wissel elkaar dan af.

Belediging en ongewenst gedrag

Niemand in ons ziekenhuis maakt kwetsende, discriminerende
of beledigende opmerkingen. Bedreigingen en lichamelijk
geweld staan wij niet toe.

Beeld- en geluidsopnamen

Een gesprek met uw arts opnemen? Dat kan. Bespreek dit
vooraf met uw arts. Het opgenomen gesprek mag u alleen zelf
gebruiken. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt ook in
ons ziekenhuis.

Rookvrij ziekenhuis

We zijn een rookvrij ziekenhuis. Dit betekent dat roken in en
rondom het ziekenhuis niet is toegestaan, behalve op de
daarvoor aangewezen plekken buiten ons ziekenhuis.
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Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Mensen die onder
invloed zijn weigeren wij de toegang.

Gevaarlijke voorwerpen

Wapens, gevaarlijke voorwerpen en/of gevaarlijke stoffen zijn
niet toegestaan. Als wij die aantreffen, worden ze ingenomen
door de beveiliging.

Huisdieren

Uw kat, hond of ander huisdier zijn in ons ziekenhuis niet
toegestaan. Voor hulphonden maken we een uitzondering.
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vermissing, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Diefstal of vernieling

Bij diefstal of vernieling van eigendommen van het ziekenhuis
bellen wij altijd de politie. Er is cameratoezicht in en om het
ziekenhuis voor uw en onze veiligheid.

Helpt u mee?
Wij doen er alles aan om de huisregels te bewaken. Als de regels niet worden
nageleefd, spreken wij u aan. In ernstige gevallen doen wij aangifte bij de politie.
Ook kunnen wij u de toegang tot ons ziekenhuis ontzeggen.
Als u een overtreding van onze huisregels opmerkt, meld dit dan bij één van onze
medewerkers.

Samen beter!

