Bezoektijden
Het Beatrixziekenhuis wil naasten van patiënten zoveel mogelijk ruimte geven om bij de patiënt te
zijn. Het samenzijn kan de patiënt een gevoel van rust en veiligheid geven in een onzekere tijd en
in een vreemde omgeving. Hun aanwezigheid en concrete hulp, bijvoorbeeld tijdens het nuttigen
van de maaltijd, kan het herstel van de patiënt bevorderen. Dat is de reden waarom de regeling
‘Bezoek op maat’ is ingevoerd op alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Daarin maken we
onderscheid tussen directe familie/naasten en overig bezoek.
Directe familie/naasten
Directe familie en naasten zijn de hele dag welkom in het Beatrixziekenhuis, bij voorkeur met één
bezoeker tegelijk, tot 21.00 uur (met uitzondering van de Intensive Care, waar vaste bezoektijden
gelden en bezoek altijd in overleg is, afhankelijk van de situatie van de patiënt). De voorkeur voor
één bezoeker komt voort uit het feit dat we in het Beatrixziekenhuis vooral vier- en
tweepersoonskamers hebben waardoor de ruimte op de kamers beperkt is. Na 21.00 uur is bezoek
alleen mogelijk in overleg met de verpleegkundigen.
Voor familie en naasten is het mogelijk om bij een patiënt die op sterven ligt te waken. Dit
betekent dat u met één of meerdere personen tegelijk dag en nacht bij de patiënt aanwezig kunt
zijn. De reguliere bezoektijden worden dan losgelaten.
Overig bezoek
Voor overige bezoekers gelden de volgende bezoektijden, met maximaal twee personen tegelijk:
Afdeling

Bezoektijden

Algemene verpleegafdelingen

14.30 - 17.00 uur
18.30 - 20.00 uur
In het weekend extra bezoekuur van 11.00 - 12.00 uur

Intensive Care en
hartbewaking

10.30 - 11.00 uur
16.00 - 20.00 uur

Stroke Care Unit

14.30 - 15.30 uur
19.00 - 20.00 uur
In het weekend extra bezoekuur van 11.00 - 12.00 uur

Verloskunde

Rusttijd moeder en kind tussen 12.00 en 14.00 uur
Partners zijn de hele dag welkom.
Overig bezoek: 10.30 - 12.00 uur
14.30 - 20.00 uur

Kinder- en Jeugdafdeling

Rusttijd voor alle kinderen en jeugd van 12.00 - 14.00 uur
Ouders zijn dag en nacht welkom.
Overig bezoek: 14.30 - 19.00 uur
(bij patiënten ouder dan 12 jaar tot 20.00 uur)
In het weekend: extra bezoekuur 10.30 - 11.30 uur

Baby- en couveusekamer

Ouders zijn de hele dag welkom
Overig bezoek is alleen toegestaan als één van de ouders erbij is
Geboortedag: hele dag tot 20.00 uur

Overig bezoek: 15.00 - 20.00 uur
In het weekend: extra bezoektijd 10.30 - 11.30 uur als één van de
ouders erbij is
Dagbehandeling

Er mag altijd één bezoeker aanwezig zijn gedurende de opname

Radiologie Beatrixziekenhuis

Maandag tot en met vrijdag 8.00 - 16.30 uur

Radiologie Lingepolikliniek

Maandag tot en met donderdag 8.00 - 16.30 uur
Vrijdag 8.00 - 12.00 uur

