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U LIGT OP KAMER M4 
WIFI: ZRT.GAST

AFDELING M4
U bent of wordt opgenomen op de afdeling M4. In deze folder leest u meer 
over onze afdeling, hoe wij werken en hoe een dag ongeveer verloopt. De fol-
der is ook bedoeld voor de mensen die belangrijk voor u zijn, bijvoorbeeld uw 
partner, familie en/of vrienden. 

Een ziekenhuisopname kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Dan is het fijn 
om te weten wat u ongeveer kunt verwachten. Heeft u na het lezen van deze 
folder nog vragen? Stel deze dan aan de verpleegkundige.

DE SPECIALISMEN
De afdeling M4 is een chirurgische afdeling met verschillend specialisme
Op de afdeling kunnen in totaal 29 patiënten worden verpleegd. Het kan zijn 
dat u tijdens uw opname wordt verhuisd naar een andere kamer.

WIE IS UW CONTACTPERSOON? 
In het opnamegesprek vragen wij u een contactpersoon op te geven. Dit kan 
uw partner, een familielid of kennis zijn. In verband met uw privacy geven 
we alleen informatie over u aan deze contactpersoon. Vraagt iemand anders 
naar uw situatie, dan zullen we geen informatie geven. Voor informatie kan 
uw contactpersoon tussen 11.00 uur en 12.00 uur ’s ochtends bellen met het 
nummer van de afdeling. 

ARTSENVISITE
De medisch specialist of arts assistent loopt dagelijks visite vanaf 8.00 uur

GESPREK MET UW BEHANDELEND ARTS
Wilt u of uw contactpersoon een gesprek hebben met uw behandelend me-
disch specialist of de arts-assistent? U kunt dit aangeven bij uw verantwoor-
delijke verpleegkundige. Hij of zij zal de afspraak voor u regelen. De afspraak 
kan op de afdeling of op de polikliniek plaatsvinden. U wordt hierover geïnfor-
meerd.
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OPERATIE
Na de operatie wordt de 1e contactpersoon gebeld als u terug bent op de 
verpleegafdeling, dit kan enkele uren duren omdat u na de operatie nog enige 
tijd op de uitslaapkamer verblijft.

BEZOEKUUR
• Voor de rust van de patiënten is het belangrijk dat mensen zich houden aan 

de bezoektijden.
• Er kunnen maximaal twee personen bij u op bezoek komen.
• Het kan gebeuren dat de verpleegkundige uw bezoek vraagt even op de 

gang te wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

DE BEZOEKTIJDEN ZIJN:
• van 15.30 uur tot 16.15 uur ’s middags
• van 19.00 uur tot 20.00 uur ‘s avonds.

Wanneer uw contactpersoon wil weten hoe de nacht is gegaan?
U kunt dan voor ‘s ochtends 07:15 uur bellen met  0344-674649, zodat de 
nachtdienst je te woord kan staan.

ROKEN
• In het ziekenhuis wordt niet gerookt. 
• Ziekenhuis Rivierenland heeft een rookvrijbeleid. Dit betekent dat u en uw 

bezoek ook niet rondom het ziekenhuis mogen roken.

KLEDINGSVOORSCHRIFTEN
Als u over de afdelingsgang loopt vragen we u om bedekkende kleding te 
dragen.

BLOEMEN EN PLANTEN
U mag bloemen ontvangen op uw kamer. Deze mogen niet in een glazen vaas 
worden gezet vanwege de hygiëne. Uw bezoek kan tegen een kleine betaling 
een milieuvriendelijke wegwerpvaas kopen in het ziekenhuis. Deze vinden ze in 
een automaat in de grote hal bij de liften. 
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ONTSLAG
Ontslag vind in regel plaats tussen ‘s ochtends 10:00 uur en 11:00 uur, zorg dat 
u tijdig vervoer regelt.

GEVONDEN VOORWERPEN
Het kan gebeuren dat u kleding of andere voorwerpen bent vergeten om mee 
naar huis te nemen. U wordt door de verpleegkundige thuis gebeld. Daarna 
kunt u uw eigendommen ophalen op afdeling M4 bij de afdelingssecretaresse. 
Uw spullen worden één maand bewaard, daarna worden ze opgeruimd. 

U MENING TELT.
Wij doen er alles aan om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te la-
ten verlopen. Graag horen we of u tevreden bent over uw verblijf. Bij de ingang 
van de afdeling liggen “uw mening telt” formulieren waarop u kunt aangeven 
of u wel of niet tevreden bent. U hoeft uw naam niet in te vullen. Uw opmer-
kingen helpen ons de zorg in het ziekenhuis verder te verbeteren. Het formu-
lier kunt u in de brievenbus doen aan het begin van de afdeling. Help mee 
onze service te verbeteren. 

HEEFT U EEN KLACHT?
Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? We horen dit het liefst rechtstreeks 
van u, zodat we kunnen kijken hoe we uw klacht of ontevredenheid kunnen 
wegnemen. Vindt u dit moeilijk of voelt u zich niet gehoord? U kunt uw klacht 
ook indienen bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis  0344-674351 of 
mailen klachtenfunctionaris@zrt.nl.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de afdeling M4 geven u graag meer informatie. 

AFDELING M4 
 0344-674649

Wij wensen u een zo aangenaam mogelijk verblijf toe op afdeling M4

Team afdeling M4
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl

10
48

75
 0

71
9

©
 Z

ie
ke

nh
ui

s R
iv

ie
re

nl
an

d


