Route
De patiënt is opgenomen op
verpleegafdeling C1 van OCON,
kamer

www.ocon.nl

Wanneer u de hoofdingang van
ZGT Hengelo binnenkomt, volgt u
de infoborden naar verpleegafdeling C1,
locatie 1.19.

Verpleegafdeling C1
Orthopedie/Traumatologie
Locatie/routenummer 1.19
Telefoon (088) 708 55 60

Adresgegevens:
			

Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo

Contactpersoon
Namens de patiënt treedt één persoon
op als contactpersoon (bijvoorbeeld een
familielid). Nadat de patiënt terug is op
de afdeling na een operatieve ingreep,
belt de verpleegkundige met de contact
persoon om informatie te geven over
de toestand van de patiënt. De patiënt
kan indien gewenst ook zelf bellen om
te vertellen hoe het met hem/haar gaat,
onze ervaring is dat patiënten dit prettig
vinden. Overige familieleden of anderen
kunnen informatie vragen aan de contact
persoon.
Vragen
Vragen kunt u tijdens de bezoektijden
voorleggen aan de verpleegkundige
die verantwoordelijk is voor de zorg van
de patiënt.

Bezoektijden
Onze verpleegafdeling kent de volgende
bezoektijden: dagelijks tussen
14.30 en 16.00 uur en tussen 18.00 en
20.00 uur. Wij willen u meegeven dat
permanent bezoek binnen deze tijden
vermoeiend kan zijn voor de patiënt.
Wij vragen u hier rekening mee te houden.
In het belang van de patiënt verzoeken
wij u met niet meer dan 2 personen
tegelijk de patiënt te bezoeken. Als de
vastgestelde bezoektijden problemen
opleveren of de patiënt de kamer niet
kan verlaten, dan verzoeken wij u contact
op te nemen met de verpleegkundige
voor overleg.
Meenemen etenswaren/dranken
Binnen ZGT en OCON is het niet toegestaan
om elders bereide maaltijden mee te

(laten) nemen. Dit in verband met kwaliteit
en veiligheid, ter voorkoming van
voedselinfecties. Andere beperkt houd
bare producten, zoals vruchtensappen
en chocolade mogen slechts in een
kleine hoeveelheid (in ééndrinks- of
miniverpakking) worden meegenomen.

Restaurant verpleegafdeling
Onze verpleegafdeling beschikt over
een eigen restaurant. Als bezoeker kunt u
onbeperkt en gratis gebruikmaken van de
koffie en thee automaat in het restaurant
op onze verpleegafdeling. Maaltijden en
andere etenswaren zijn op onze afdeling
alleen voor patiënten verkrijgbaar.
Wanneer bezoekers iets willen eten,
kan dit in restaurant de Brasserieje in
de centrale hal van het ZGT.
Contactinformatie
Telefoonnummer: (088) 708 5560
Post voor de patiënt:
OCON Orthopedische kliniek
t.a.v. de heer/mevrouw .... (naam)
Afdeling C1, kamer .... (kamernummer)
Postbus 546
7550 AM Hengelo

