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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 

© Gelre ziekenhuizen 

www.gelreziekenhuizen.nl

Informatie voor 
contactpersonen:
Afdeling Cardiologie/Neurologie

Een familielid of kennis van u is opgenomen in Gelre ziekenhuizen Zutphen. Hij/zij is 
opgenomen op de afdeling Cardiologie/Neurologie. 
Deze folder geeft u informatie over wat wij op de afdeling van u als contactpersoon 
verwachten, welke zaken via u verlopen en hoe u aan informatie over uw familielid of 
kennis kunt komen.

Contactpersoon
U bent de contactpersoon voor uw familielid of kennis: de 'verbindingspersoon' tussen de 
familie en de afdeling Cardiologie/Neurologie. Wij verstrekken alleen informatie over uw 
familielid of kennis als u contactpersoon bent. Wilt u zo vriendelijk zijn om aan alle 
betrokkenen door te geven dat u de contactpersoon bent?

Bezoek
De bezoektijden van de afdeling Cardiologie/Neurologie zijn:

• In de middag van 15.00-16.00 uur
• In de avond van 18.00-19.30 uur
• Zon- en feestdagen van 15.00-19.30 uur

Er mogen per bezoekmoment 2 bezoekers komen bij de patiënt.

                                                  Informatie 
                               Informatie over behandeling

Informatie over de behandeling en uitslagen van onderzoek vertelt de arts altijd aan de 
patiënt. In de wetgeving (WBP en WGBO) is vastgelegd dat niet zomaar informatie van 
en over een patiënt aan anderen gegeven mag worden. De patiënt geeft toestemming om 
informatie aan zijn/haar contactpersoon door te geven. Deze toestemming is vastgelegd 
in de rapportage van de verpleegkundigen.

                                                  Informatie van de verpleegkundigen 
                                      Om de werkzaamheden van de verpleegkundigen zo min mogelijk te verstoren, 

                                                  verzoeken wij u zoveel mogelijk tijdens de bezoekuren aanvullende informatie te vragen 
                                                  aan de verpleegkundige. Indien telefonisch contact met de verpleegkundige gewenst 
                                                  is, dan graag bellen tussen 11.00 – 12.00 uur op tel nr. 0575-592396.
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                                                  Informatie bij de behandelend arts
                                              Wilt u of de patiënt zelf een gesprek met de behandelend arts? Vertel dit dan aan 
                                                  de verpleegkundige. Hij/zij overlegt de volgende dag wanneer dit gesprek kan
                                                  plaatsvinden. De afspraakbevestiging wordt dan doorgegeven aan de patiënt of 
                                                  de contactpersoon.

Na de ziekenhuisopname
In principe gaat uw familielid of kennis na ontslag uit het ziekenhuis naar dezelfde 
woon- of zorgsituatie die hij/zij had vóór de opname. Voorziet u echter problemen als uw 
familielid of kennis naar huis gaat? Neem dan contact op met de verantwoordelijke 
verpleegkundige. Deze verpleegkundige heeft dagelijks contact met het Transferbureau. 
Dit bureau regelt zonodig hulp bij ontslag of bij plaatsing elders.

Afdeling Cardiologie/Neurologie

Naam patiënt: ……………………………………… 

Kamernummer:    ……………

Tel. afdeling: 0575 - 592 396


