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WELKOM IN ZIEKENHUIS RIVIERENLAND
U bent bij ons opgenomen of u wordt binnenkort opgenomen op één van onze 
verpleegafdelingen. We heten u van harte welkom en hopen dat u zich bij ons 
op uw gemak voelt. Door middel van dit boekje willen we u de weg wijzen 
tijdens uw opname.

De medisch specialisten en medewerkers zullen u zo goed en volledig mogelijk 
informeren over uw behandeling en alles wat daarbij komt kijken. Als u vragen 
heeft, dan zullen de medewerkers die graag beantwoorden. We proberen goed 
naar u te luisteren en stemmen de behandelingsmogelijkheden samen met u, 
afhankelijk van uw situatie, zo veel mogelijk op uw wensen af. 

Kent u de 3 goede vragen?
Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aan-
tal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, van uw leefstijl en 
omstandigheden, van uw beroep en uw wensen. Praat hierover met uw arts. 
Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen:

1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Deze vragen nodigen uw arts uit goede informatie te geven en een open 
gesprek met u te voeren. Samen met hem of haar kunt u vervolgens beslissen 
welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. U maakt zo een goed geïn-
formeerde keuze, en dat maakt de kans van slagen het grootst.

We wensen u een goed verblijf in Ziekenhuis Rivierenland!
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UW OPNAME EN VERBLIJF
Binnenkort gaat u naar Ziekenhuis Rivierenland voor een opname. In dit boekje 
leest u wat u kunt verwachten. Het bevat belangrijke informatie waarmee u 
zich kunt voorbereiden op uw verblijf. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze 
gerust aan de verpleegkundige of arts. 

Opnamedatum
De datum van uw opname hangt van veel factoren af. Hierdoor is het niet 
altijd mogelijk u tijdig de exacte datum of wachttijd mee te delen. Wel kunt u 
uw voorkeur aangeven en de periodes waarin u beslist niet kunt (bijvoorbeeld 
door vakantie). Soms komt het voor dat een operatie wordt uitgesteld. We 
informeren u daarover zo snel en duidelijk mogelijk.

Voorbereiding opname
Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis of de polikliniek ontvangt u informatie 
over uw opname. Heeft u hierna nog vragen, dan kunt u op werkdagen ‘s mor-
gens tussen 09.00 uur en 10.00 uur contact opnemen met de afdeling Opna-
me, telefoon 0344-674330.

Tijdstip van opname
U belt de dag vóór uw opnamedatum om te horen hoe laat u wordt verwacht 
in het ziekenhuis. Het tijdstip waarop u kunt bellen, hangt af van de leeftijd:
• vanaf 18 jaar: van maandag tot en met vrijdag van 13.30 uur tot 14.15 uur, 

telefoon  0344-674066.
• t/m 17 jaar: van maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 14.30 uur, 

telefoon  0344-674066.

Krijgt u koorts, een ontsteking of bent u verkouden binnen een week vóór de 
ingeplande operatiedatum, laat dit zo spoedig mogelijk weten via het telefoon-
nummer hierboven.

Belangrijke informatie 
De onderstaande onderwerpen zijn van groot belang als u in het ziekenhuis 
wordt opgenomen. Wij vragen er met nadruk naar:

- allergieën
- medicijngebruik
- contactpersoon
- wilsverklaring
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Voorbereiding thuis 
Komt u voor een chirurgische ingreep waarbij verdoving nodig is? De vorm van 
verdoving (anesthesie) bepaalt hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de 
opname. U krijgt hierover informatie op de poli preoperatieve screening (POS) 
of als de opname met u wordt besproken. 
Wij vragen u:
• ‘s morgens voor u naar het ziekenhuis komt te douchen of te baden,  

was ook de navel extra goed bij een ingreep in het buikgebied,
• op de dag van opname geen make-up of nagellak te gebruiken en geen 

sieraden of piercings te dragen. Bij een operatie aan de hand vragen we u 
gelnagels af te doen.

Deze maatregelen zijn nodig om een infectie te voorkomen. 
Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar: opname@zrt.nl
Bij spoed kunt u het beste bellen naar de afdeling Opname:  0344-674066.

Medicatieverificatie
Om u goed te kunnen behandelen in ons ziekenhuis is het belangrijk dat uw 
behandelaar precies weet welke medicijnen u tijdens de opname moet gebrui-
ken. Voorafgaand aan de opname wordt u gebeld door de apotheek van het 
ziekenhuis voor een medicatieverificatie. De medewerker neemt met u door 
welke medicatie u thuis gebruikt. Voor deze medicatieverificatie werkt Zieken-
huis Rivierenland samen met de Regioapotheek die hiervoor een rekening kan 
sturen aan uw zorgverzekeraar.

De dag van opname
Op de afgesproken dag en tijd komt u naar de balie van de vrijwilligers in de 
centrale hal. Eén van de vrijwilligers begeleidt u naar de afdeling. Als u tijdens 
het weekend voor opname komt, kunt u zich melden bij de receptie in de cen-
trale hal. Heeft u moeite met lopen of bent u bang om te vallen? Geef dit dan 
aan. We zorgen dan dat u veilig naar de afdeling wordt gebracht.

Op de verpleegafdeling geeft de verpleegkundige u informatie over de gang 
van zaken op de afdeling en over de behandeling of operatie. Ook heeft u een 
opnamegesprek. Het is prettig als uw mantelzorger, partner of contactpersoon 
meekomt. De verpleegkundige stelt u vragen die van belang zijn voor de zorg. 
Ook vragen we of u een dieet moet houden, of er dingen zijn waar u allergisch 
(overgevoelig) voor bent en welke medicijnen u gebruikt. Hierna maakt u ken-
nis met andere medewerkers en uw medepatiënten. 
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Wat neemt u mee?
• (Nacht)kleding
• Ochtendjas
• Pantoffels met stroeve of rubberen zool
• Toiletartikelen
• Bloedgroepkaart (als u er een hebt) en eventueel de doseerkalender met 

de doseergegevens
• Alle geneesmiddelen die u gebruikt, liefst in de oorspronkelijke  

verpakking van de apotheek
• Identiteitsbewijs 
• Dit boekje, dat ook in het ziekenhuis van pas kan komen

Wat neemt u niet mee?
• Sieraden en andere kostbaarheden, dit geldt ook voor sieraden die u over-

dag draagt. Vanwege de hygiëne is het nodig om voor iedere operatie of bij 
enkele onderzoeken uw sieraden af te doen.

• Grote geldbedragen
• Persoonlijke papieren of pasjes
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het zoekraken van uw eigendommen.

De afdeling
Het ziekenhuis heeft één-, twee-, drie- en vierpersoonskamers. Mannen en 
vrouwen liggen op één zaal. Douches en toiletten zijn in de buurt van de 
kamers. U heeft zoveel mogelijk te maken met steeds dezelfde verpleegkundi-
gen. De afdeling wordt geleid door een unitmanager, samen met een of twee 
verpleegkundig coördinatoren. 

Logeren
In bepaalde gevallen kan een familielid in een van de logeerkamers overnach-
ten. Dit heet rooming-in. De verpleegkundige kan u hierover informatie geven.

Rustperiodes
Voor veel patiënten is rust belangrijk. Wilt u op de afdeling uw mobiele tele-
foon tussen 12.00 uur en 14.00 uur en tussen 22.00 uur en 08.00 uur uitscha-
kelen of het geluid uitzetten? 
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Maaltijden
Het ontbijt voor alle patiënten wordt op de kamer geserveerd. U kunt samen 
met de voedingsassistent uw ontbijt samenstellen.
De voedingsassistent komt regelmatig bij u langs met koffie, thee, melk en/of 
vruchtensap of een tussentijdse verstrekking. Ongeveer 2 uur vóór de warme 
maaltijd geeft u aan de voedingsassistent uw keuze door die u uit het menu 
hebt gemaakt. De assistent kan u adviseren bij het samenstellen van uw maal-
tijd. 

Afhankelijk van de afdeling krijgt u rond 12.00 uur een tweede broodmaaltijd 
aangeboden of wordt de warme maaltijd geserveerd. U kunt uw lunch als 
‘lopend patiënt’ ook in het restaurant gebruiken. Vraag hiernaar bij de voe-
dingsassistent. 

Om ± 17.00 uur krijgt u afhankelijk van de afdeling een tweede broodmaaltijd 
of wordt de warme maaltijd geserveerd.

Vanaf 18.00 uur op de voorgaande dag tot 13.00 uur ‘s middags kunt u ook 
gebruik maken van de bedside terminal voor het bestellen van de warme 
maaltijd. Het team van ‘Puur Betuwe’ doet u twee voorstellen voor het hoofd-
gerecht die u aanvult met een bij- en nagerecht. In het aanbod van uw warme 
maaltijd wordt rekening gehouden met voedingsgewoonten en diëten.

Voor de kinderafdeling en de hartbewaking geldt een aangepast dagprogram-
ma. Dit hoort u bij de opname. 

Dieet
Heeft uw specialist een dieet voorgeschreven, dan wordt de diëtist ingescha-
keld. Als u vragen hebt over uw voeding of dieet, dan kunt u via de verpleeg-
kundige een afspraak maken. Over het meebrengen van voedingsmiddelen 
door familie en bezoekers is op de verpleegafdeling een aparte folder beschik-
baar, getiteld ‘Adviezen voor het meebrengen van eten en drinken’. Voor uw 
gezondheid is het belangrijk dat u deze adviezen goed uitvoert.
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Verlaten van de afdeling
Als er geen medische bezwaren zijn, kunt u in overleg met de verpleegkundige 
een ommetje maken binnen of buiten het ziekenhuis, of een bezoek brengen 
aan de centrale hal. We willen wel graag dat u bereikbaar blijft. Daarom vragen 
wij u bij het verlaten van de afdeling aan de verantwoordelijke verpleegkundi-
ge te zeggen waar u heen gaat. 

Contactpersoon
Wilt u iemand uit uw directe omgeving, liefst een huisgenoot, aanwijzen als 
contactpersoon? Als u zijn of haar naam doorgeeft, kunnen we contact met 
hem of haar opnemen als dat nodig is. Verpleegkundigen mogen geen infor-
matie verstrekken aan anderen dan de contactpersoon. Bij vragen van derden 
verwijzen ze naar de patiënt zelf of de contactpersoon. Als u of uw familiele-
den vragen hebben, kunnen ze die stellen aan de verantwoordelijke verpleeg-
kundige (familieleden alleen met toestemming van de patiënt).

Ziekenhuisinfecties
Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor. Ze worden meestal ver-
oorzaakt door micro-organismen (b.v. bacteriën of virussen) die de patiënt of 
anderen bij zich dragen. Dit zijn de zogeheten Bijzonder Resistente Micro-Or-
ganismen (BRMO). Verspreiding gebeurt door direct of indirect (hand)contact, 
via de lucht of de (patiënten)omgeving. Een gevreesde bacterie in zieken-
huizen is MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). U heeft een 
grotere kans op besmetting met deze bacterie als u:

• een opname of behandeling heeft gehad in een buitenlands ziekenhuis;
• woont of werkt daar waar bedrijfsmatig levende varkens, vleeskalveren en/

of vleeskuikens worden gehouden;
• partner / huisgenoot / verzorgende / mantelzorger bent van een MRSA-po-

sitieve patiënt;
• woonachtig bent (geweest) in een instelling met asielzoekers / vluchtelingen 

of een zorginstelling met een uitbraak.

Als u besmet bent met de MRSA-bacterie, of als er het vermoeden is dat u 
besmet bent, dan komt u op een kamer apart te liggen. Op deze kamer gelden 
isolatiemaatregelen. Isolatie is ook nodig als u een besmettelijke ziekte heeft of 
besmet bent met een ander BRMO (zoals ESBL).
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Wat kunt u zelf doen
U voorkomt infecties door goede handhygiëne. Dat betekent: regelmatig uw 
handen wassen met water en zeep of door uw handen te desinfecteren met 
handalcohol. In ieder geval:
• voor het eten
• na toiletbezoek
• na gebruik van po of urinaal
• na hoesten of niezen
Houd bij hoesten of niezen de hand of een papieren zakdoek voor de mond of 
hoest of nies in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes 
en gooi deze direct weg na gebruik. Pas daarna handhygiëne toe. Gebruik voor 
de algemene lichaamsverzorging schone en persoonsgebonden toiletartikelen. 
Raak wonden, katheters of verbanden niet met de handen aan.

Brand of nood
Als er sprake is van brand volg dan instructies op van het personeel. Als u zelf 
brand ontdekt, meld dit dan direct bij de medewerkers van het ziekenhuis.

VOORZIENINGEN
Bedside terminal
Bij uw bed heeft u een terminal (scherm). Op het scherm kunt u kiezen uit 
radio, televisie, ziekenhuisinformatie, telefoon of maaltijdvoorziening. Onder 
‘Ontspanning’ vindt u oefeningen die u helpen te ontspannen, bijvoorbeeld 
als u niet kunt slapen of pijn ervaart. In uw nachtkastje vindt u uitleg over het 
gebruik. 

Camerabewaking
Voor de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers zijn in Ziekenhuis 
Rivierenland camera’s opgehangen. De medewerkers die de monitoren bekij-
ken en beelden vastleggen zijn hiervoor opgeleid, geautoriseerd en werken 
volgens een vastgelegde en gereglementeerde procedure. De bewaking rea-
geert direct, volgens een vastgelegde procedure, op signalering door camera’s 
van verdachte situaties.
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Gevonden/verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u afgegeven bij de receptie in de centrale hal. Als 
u iets hebt verloren, kunt u bij de receptie informeren of daar het voorwerp is 
afgegeven. Wanneer na ongeveer drie maanden gevonden voorwerpen niet 
zijn opgehaald, worden ze vernietigd. U kunt dan geen aanspraak meer maken 
op de verloren voorwerpen.

Internet/WiFi
In het ziekenhuis kunt u gratis gebruik maken van het WiFi-netwerk van 
Ziekenhuis Rivierenland ‘ZRT-Gast’.

Mobiele telefoon
U kunt in het ziekenhuis mobiel bellen in ruimtes waar geen verbod op mobiel 
bellen geldt. Wilt u dan wel minstens 1,5 meter afstand houden van medische 
apparatuur, zoals infuuspompen en bloeddrukmeters? Om deze reden kun-
nen medewerkers u vragen uw mobiel uit te schakelen. Houd rekening met 
anderen als u mobiel belt. Andere patiënten en bezoekers kunnen uw gesprek 
storend vinden.

Borden en stickers geven aan in welke ruimtes uw mobiel absoluut uitgescha-
keld moet zijn, omdat er anders storing kan optreden aan medische appara-
tuur.

Medewerkers bellen vaak met draadloze telefoons, zogenaamde ‘Dect’-toe-
stellen. Deze werken anders dan een mobiele telefoon. Ze zijn in het hele 
ziekenhuis toegestaan. Het kan dus voorkomen dat u een medewerker op een 
afdeling waar niet met de mobiel mag worden gebeld, ziet bellen met een 
draadloos ‘Dect’-toestel.

Post
De post wordt ‘s ochtends op de afdeling bezorgd. Heeft u zelf brieven of 
kaarten, dan kunt u die posten in de brievenbus voor de ingang van het zieken-
huis of afgeven aan de secretaresse op de afdeling. Denkt u eraan uw post te 
frankeren? 
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Als iemand u post wil sturen in het ziekenhuis, dan is dit het juiste adres: 

Ziekenhuis Rivierenland
Uw naam
Uw afdeling plus kamernummer
Postbus 6024, 4000 HA  TIEL

Pinnen en opladen
U kunt een pinautomaat vinden in de centrale hal en er staat ook een oplaad-
punt voor tablets en mobiele telefoons. Ook uw bezoek kan hiervan gebruik 
maken.

Restaurant 
Iedereen, ook uw bezoek, is van harte welkom in ons restaurant. Naast sand-
wiches, salades en snacks zijn er broodjes, soep en warme gerechten. Er zijn 
diverse dranken zoals koffie, thee, zuivelproducten, verse vruchtensappen en 
smoothies. Er is een handig tasje beschikbaar om aankopen mee te nemen. 
U kunt contant betalen of pinnen. Openingstijden: dagelijks van 11:30 uur tot 
14:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 14:00 uur.

Rookverbod
In het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein geldt een algemeen rookverbod.

Schoonmaak
Hygiëne en infectiepreventie zijn van groot belang op de verpleegafdelingen. 
Interieurmedewerkers zijn dagelijks in de weer met het schoonmaken van de 
kamers en gangen. Ze gebruiken professionele schoonmaakmiddelen en pas-
sen de juiste schoonmaakmethodes toe. 

Stiltecentrum/Islamitische gebedsruimte
In de centrale hal is een stiltecentrum. Een plek waar u even alleen kunt zijn, 
een lichtje aan kunt steken en uw gedachten kunt toevertrouwen aan het gas-
tenboek. De ruimte is altijd open. U kunt er ook met rolstoel of bed binnen.
De islamitische gebedsruimte (Mescid) is op afdeling B1, om de hoek vlakbij de 
liften.
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Verlies, diefstal of beschadiging
Verlies, diefstal en beschadiging van uw spullen zijn vervelende zaken die u 
liever wilt voorkomen. Ziekenhuis Rivierenland is in principe niet aansprakelijk 
voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Wij 
raden u daarom af om waardevolle spullen mee te nemen naar ons ziekenhuis. 
Denk hierbij aan grote hoeveelheden geld, horloges en sieraden.
Krijgt u tijdens een ziekenhuisopname onverhoopt toch te maken met ver-
lies, diefstal of schade? Dan kunt u een schadeformulier invullen. Vraag de 
verpleegkundige op de afdeling naar dit formulier. Per situatie beoordeelt de 
afdeling compliance (juridische zaken) of, en in hoeverre het ziekenhuis aan-
sprakelijk is.

Wait-app
Patiënten en bezoekers kunnen gratis gebruik maken van de Wait-app. Met 
deze app op uw mobiel of tablet kunt u een groot aantal tijdschriften en 
andere lectuur lezen zolang u in het ziekenhuis bent. De Wait-app vervangt de 
papieren leesmap.

Winkel
Grenzend aan de centrale hal vindt u de winkel ‘Puur Betuwe’ U bent hier wel-
kom voor een kopje koffie of thee met iets lekkers, broodjes, warme snacks of 
een lichte maaltijd. U vindt hier ook fruit, bloemen, lectuur, wenskaarten (geen 
postzegels), speelgoed, toiletartikelen, ballonnen, snoepgoed en in de lente/
zomer schepijs. De openingstijden zijn bij de winkel aangegeven.
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BEZOEK
Bezoek is welkom. U kunt bezoek ontvangen in de centrale hal van het zieken-
huis, in overleg met de verpleegkundige van de afdeling. Ook is bezoek welkom 
op de afdeling.

Bezoektijden 
Op de algemene verpleegafdelingen zijn de bezoektijden: ‘s middags van 
15.30 uur tot 16.15 uur en ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Voor een aantal bijzondere afdelingen gelden andere bezoektijden. Deze vindt 
u op de website www.ziekenhuisriviereland.nl/bezoek-en-opname/bezoektij-
den

Bezoekregels
Als u bezoek op de afdeling ontvangt, willen we u vragen rekening te houden 
met de bezoekregels. Deze zijn opgesteld om uw rust en privacy te bewaken 
en om ongestoord medische en verpleegkundige zorg te kunnen bieden. 

• Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk bij u op bezoek zijn in de 
patiëntenkamer.

• U vraagt uw bezoek terug te treden bij medische of verpleegkundige han-
delingen en bij noodzakelijke onderzoeken of behandelingen elders in het 
ziekenhuis.

• Vraag uw bezoek rekening te houden met uw medepatiënten en natuur-
lijk doet u dat zelf ook!

• U spreekt met uw familie en andere bezoekers af dat zij rekening houden 
met u en u niet langer bezoeken dan u aankunt.

• Uw bezoek kan u helpen met fruit schoonmaken en bloemen verzorgen. 
Die hulp is zeer welkom. Ook kan uw bezoek uw medepatiënten daarbij 
van dienst zijn.

• Als uw bezoek bloemen mee wil brengen, vraagt u dan om kleine bloem-
stukjes. Deze komen meer tot hun recht dan grote bossen bloemen. Voor 
bloemen zijn eco-vazen beschikbaar. Deze vazen zijn via drie automaten 
verkrijgbaar. Eén van de automaten staat in de centrale hal, vlakbij het 
liftenplein.

• Planten zijn niet toegestaan in verband met infectiegevaar.
• Uw bezoek kan betaald parkeren op het parkeerterrein voor het zieken-

huis.



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  16

Hygiëneregels voor uw bezoek
Wilt u uw bezoek op de volgende informatie wijzen? 
Als u een patiënt bezoekt in Ziekenhuis Rivierenland, kunt u ons helpen infec-
ties te voorkomen door:

• de instructies van de medewerkers op te volgen als u een patiënt bezoekt 
die in isolatie wordt verpleegd; 

• niet op bezoek te gaan als u een infectie heeft (zoals corona of een huid-
infectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen). Voor kin-
deren geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben (waterpokken, rood-
vonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde ziekte) of korter 
dan drie weken voor het bezoek in contact zijn geweest met iemand met 
een kinderziekte. Wanneer bezoek aan een opgenomen patiënt noodza-
kelijk is, moet u of uw kind zich eerst melden bij de verpleging;

• uw handen regelmatig te wassen of desinfecteren met handalcohol. In 
ieder geval na hoesten en niezen en voorafgaand aan het uitvoeren van 
verzorgende handelingen zoals voor en na het helpen van de patiënt bij 
het eten en/of bij toiletbezoek;

• te hoesten in uw elleboog of in een papieren zakdoek, deze na gebruik 
direct weg te gooien en daarna handhygiëne toe te passen;

• niet met uw handen aan wonden, katheters, infusen of verbanden te 
komen.

Heeft u koorts (temperatuur boven 38°C) en griepverschijnselen of hoestklach-
ten OF een besmettelijke huidziekte zoals mazelen en waterpokken EN kunt u 
uw bezoek tot na uw herstel uitstellen, dan verzoeken we u vriendelijk daar-
na terug te komen. Kunt u uw bezoek om dringende redenen niet uitstellen, 
meldt u zich dan bij de balie/receptie.
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WIJ ZIJN ER VOOR U 
Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunt u vragen hebben over uw situatie. 
Of u wilt gewoon eens praten over wat u bezig houdt. Naast alle dokters en 
verpleegkundigen zijn er ook andere medewerkers, die u daarbij kunnen hel-
pen. U leest er meer over in dit hoofdstuk.

Medisch maatschappelijk werker
De medisch maatschappelijk werkers maken deel uit van het team dat u 
behandelt. Mogelijk wordt u door uw behandelend arts of een andere zorg-
verlener doorverwezen naar het medisch maatschappelijk werk. In sommige 
gevallen neemt een medisch maatschappelijk werker zelf contact met u op. 
Mocht u of uw familie zelf behoefte hebben aan een gesprek met een medisch 
maatschappelijk werker, dan is dat mogelijk en kunt u aan uw behandelend 
arts vragen om u door te verwijzen naar de afdeling medisch maatschappelijk 
werk.

Het medisch maatschappelijk werk richt zich o.a. op:
- Hulp bieden bij problemen die samenhangen met de ziekte, behandeling 

of opname in het ziekenhuis en die invloed hebben op het dagelijks leven, 
werk, huisvesting, financiën etc.

- Het begeleiden van u en/of uw familie bij een langdurige of blijvende ziekte, 
handicap of verlies.

- Adviezen en begeleiding bij praktische en/of psychosociale problemen die 
samenhangen met ziekte, opname of behandeling.

- Alternatieven aanreiken zodat u zelf initiatieven kunt nemen en kunt om-
gaan met de veranderde situatie.

- Informatie geven en bemiddelen naar instanties of instellingen buiten het 
ziekenhuis wanneer u daar zelf niet toe in staat bent.

- Deelnemen aan het behandelteam en mede zorgdragen voor een zo goed 
mogelijk klimaat waarin u de zorg en behandeling krijgt die u nodig heeft.

- Begeleiding bieden bij verschillende revalidatiegroepen.
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Medisch psycholoog
Tijdens uw opname kan uw behandelend arts het raadzaam vinden een psy-
choloog van de afdeling Medische Psychologie bij de behandeling te betrek-
ken. U kunt hier zelf ook om vragen. Een van de psychologen bezoekt u dan op 
de afdeling. Het doel van deze gesprekken is om u te helpen met het omgaan 
met uw klachten of de gebeurtenissen rondom uw ziekte. Soms worden deze 
gesprekken vervolgd, nadat u uit het ziekenhuis ontslagen bent.

Ook bij poliklinische contacten kan uw behandelend arts u voor (neuro-)psy-
chologisch onderzoek en/of kortdurende behandeling verwijzen naar een van 
de medisch psychologen. Zij onderzoeken en behandelen mensen wanneer 
psychische problemen ontstaan als gevolg van een lichamelijke aandoening. 

Lichamelijke klachten, ziekte of medisch onderzoek en behandeling kunnen 
een zware belasting voor u betekenen. De medisch psychologen kunnenhulp 
bieden:
- Bij de emotionele gevolgen van ziekte.
- Bij overmatige angst voor een medische ingreep.
- Wanneer u klachten heeft in het denken, zoals geheugen of concentratie-

problemen.
- Bij lichamelijke klachten, waar tot nu toe geen medische oorzaak voor ge-

vonden is.
- Bij het leven met een chronische of ernstige ziekte.
- Bij angst- en stemmingsklachten bij ziekte.
- Bij het verwerken van aan het ziekenhuis gebonden stressvolle gebeurtenis-

sen.

Soms helpt het al voldoende als u weet waar uw klachten vandaan komen. 
Soms is ook psychologische behandeling nodig. De behandelingen zijn meestal 
kortdurend. De behandeling is gericht op het terugvinden van het psychisch 
evenwicht en/of het leren veranderen van gedrag en leefstijl of beleving van 
de lichamelijke klachten.

De afdeling Medische Psychologie is te bereiken op telefoonnummer 
 0344-674523 (secretariaat). Bij afwezigheid kunt u een voicemailbericht in-

spreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Voor meer informatie 
kunt u ook op www.ziekenhuisrivierenland.nl kijken (Afdelingen, Psychologie).
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Geestelijk verzorgers
Geestelijke zorg is samen zoeken naar rust, moed en wijsheid. Wat zijn uw 
vragen en verlangens en hoe houden die u nu bezig? Het kan helpen om 
gedachten, gevoelens en beelden over het leven te uiten en te ordenen en 
soms nieuwe ruimte te vinden. Geestelijke zorg is voor iedereen, we sluiten 
aan bij ieders persoonlijke situatie en uw eigen levensvragen, levensverhaal en 
levensvisie.

Mogelijkheden van geestelijke zorg tijdens de opname :
- een individueel gesprek over kleine en grote levensvragen;
- in alle rust stilstaan bij wat er in je omgaat of wat je bezighoudt;
- in gesprek nadenken over dilemma’s waar je mee geconfronteerd wordt;
- steun en troost bij ingrijpende gebeurtenis;
- inspiratie opdoen door een verhaal, gebaar, symbool.

De geestelijk verzorgers kunt u bereiken via de verpleging of de receptie. 

Vrijwilligers
Het werk van de vrijwilligers is een waardevolle aanvulling op de patiënten-
zorg. De vrijwilligers werken op verschillende plekken in het ziekenhuis. Ook op 
de verpleegafdeling zijn vrijwilligers actief voor ontspanning en een helpende 
hand. Bijvoorbeeld voor het schoonmaken van fruit, om een praatje te maken 
of een spelletje te doen.

NA DE OPNAME
Weer naar huis
In sommige gevallen is redelijk goed te voorspellen hoe lang u in het zieken-
huis moet blijven. Maar soms valt hier tevoren weinig over te zeggen. Met de 
behandelend arts kunt u bespreken wanneer u naar huis kunt en waar het van 
afhangt of dat kan. 

Als de datum van uw vertrek min of meer vaststaat, heeft u hierover een ge-
sprek met uw behandelend specialist. Hij of zij zal met u bespreken wat er na 
uw ontslag uit het ziekenhuis nog moet gebeuren. Misschien krijgt u het advies 
het voorlopig nog kalm aan te doen. Het kan zijn dat u een dieetadvies krijgt, 
bepaalde geneesmiddelen krijgt voorgeschreven of dat u nog behandeling 
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krijgt door een fysiotherapeut. Het kan wenselijk zijn dat u thuis nog een tijdje 
hulp van de thuiszorg krijgt. Als u dat wilt, neemt de verpleegkundige hierover 
contact op met het transferpunt. 

Transferpunt
Ziekenhuis Rivierenland heeft een transferpunt. Hier werken transferverpleeg-
kundigen die u helpen als na het ontslag zorg nodig is, zoals nazorg, thuiszorg, 
revalidatie, opname in een verzorgings- of verpleeghuis of terminale zorg. 
Als ontslag uit het ziekenhuis in zicht komt, zal de transferverpleegkundige met 
u overleggen welke zorg nodig is en dit gaan regelen. Wanneer verblijf in een 
verzorgingshuis (tijdelijke opname) of verpleeghuis nodig is, kunt u te maken 
krijgen met een lange wachtlijst voor het huis van eerste voorkeur. In deze 
situatie regelt de instelling van uw voorkeur een tijdelijke plaats in een ander 
verpleeg- of verzorgingshuis in de regio. De transferverpleegkundige assisteert 
hierbij. Het transferpunt is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 
08.30 -16.30 uur via telefoon  0344-674806 en  0344-674994.

Verzorgingshuis
Een verblijf in het verzorgingshuis kunt u zelf regelen. U kunt daarvoor terecht 
bij zorginstellingen die verzorgingshuizen onder hun beheer hebben. De mede-
werker van de zorginstelling kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn en hoe 
u zich kunt aanmelden. Bij een tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis (TOP-ka-
mer) kan de transferverpleegkundige deze zorg voor u regelen. 
Als u weet dat u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA) bij u draagt, 
wilt u dit dan doorgeven aan het verzorgingshuis?

Regioapotheek 
Tussen 08.00 en 20.00 uur kunt u direct na uw ontslag uit het ziekenhuis met 
uw recept bij Regioapotheek Rivierenland in de centrale hal terecht. Tussen 
20.00 en 08.00 uur is Regioapotheek Rivierenland geopend voor spoedeisende 
hulp die niet tot de volgende dag kan wachten. Voor meer informatie zie www. 
regioapotheekrivierenland.nl
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FINANCIELE INFORMATIE
Kosten van de behandeling
Iedereen die woont of werkt in Nederland is wettelijk verplicht om zich te 
verzekeren tegen ziektekosten. Ziekenhuis Rivierenland heeft voor alle on-
derzoeken en behandelingen contracten afgesloten met verzekeraars. Bent u 
niet verzekerd? Dan moeten de kosten door u zelf betaald worden. U betaalt 
dan de zogenoemde passantenprijs. De passantenprijs van uw onderzoek of 
behandeling vindt u in prijslijsten.

Belangrijk: informeer eerst bij uw zorgverzekering voordat uw behandeling 
plaatsvindt! Het kan zijn dat de kosten van uw behandeling namelijk niet 
worden vergoed.

Bent u op zoek naar een zorgverzekeraar, dan kunt u kijken op 
www.zorgwijzer.nl 

Op onze website vindt u meer informatie, zie 
www.ziekenhuisrivierenland.nl/algemene-informatie/kosten.

DBC-systematiek
De zorg die u heeft ontvangen tijdens uw opname wordt in rekening gebracht 
volgens de DBC-systematiek. Voor een opname zijn de volgende gegevens van 
belang:
• Indien u net bent bevallen, is het relevant om uw kindje aan te melden bij 

uw zorgverzekeraar. Dan kunnen wij ook de voor uw kindje gemaakte kosten 
in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.

• De termijnen hoe lang een DBC-traject open mag staan, zijn landelijk 
bepaald. Houdt u er rekening mee dat indien uw controle na operatie of 
opname, later dan 6 weken na de operatie of opname plaats vindt, er voor 
de controle een aparte factuur wordt verzonden.  
Er zijn vele uitzonderingen op de sluitregels, zodoende kan het zijn dat uw 
DBC al eerder wordt gesloten.

• Er zijn uitzonderingen op de DBC’s, deze dagen worden per dag gefactu-
reerd. Dit zijn o.a. IC-dagen en gezonde zuigelingen.
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Alleen behandelingen die in de basisverzekering zijn opgenomen, worden 
rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen die onder de 
aanvullende verzekering vallen, daarvan wordt de rekening opgestuurd naar 
uw huisadres. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kunt u deze indienen bij 
uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld sterilisatie.

Betalingsvoorwaarden
Op alle leveringen en diensten van het ziekenhuis aan patiënten en anderen 
zijn de door het ziekenhuis opgestelde algemene betalingsvoorwaarden van 
toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 
Arnhem onder nummer 2013/6. Zie voor de volledige tekst www.ziekenhuis-
rivierenland.nl of bel voor een gratis exemplaar  0344-674667 of  0344-
673803.

PRIVACY
Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Als u naar het ziekenhuis komt voor een behandeling, worden uw gegevens 
vastgelegd in uw dossier. Dat dossier bestaat uit verschillende onderdelen. Er 
is een medisch dossier, een verpleegkundig dossier, een medicatie overzicht, 
onderzoeksuitslagen; kortom vrijwel alle gegevens, die tijdens uw behandeling 
beschikbaar komen, zijn in digitale systemen vastgelegd. 

Doel van deze registratie is in de eerste plaats om u de meest effectieve be-
handeling en verzorging te kunnen geven, niet alleen bij uw huidige bezoek 
aan het ziekenhuis, maar ook met het oog op mogelijke toekomstige bezoeken. 
Wij bewaren uw gegevens tenminste twintig jaar. Daarnaast hebben wij uw 
gegevens nodig voor:
- identificatiedoeleinden (voor het terugvinden van documenten en bestan-

den, die op u betrekking hebben),
- communicatiedoeleinden (contacten met uw zorgverzekeraar en contacten 

met externe behandelende instanties en behandelaren),
- het voldoen aan wettelijke eisen zoals het verschaffen van algemene 

informatie aan overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan is de landelijke 
kankerregistratie.
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Inzage in uw dossier
Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gege-
vens die betrekking hebben op uw behandeling. U hebt recht op inzage in uw 
dossier. Dat kan digitaal via het patiëntenportaal MijnZR. 
Kijk op www.mijnzr.nl om in te loggen (met DigiD). Het is ook mogelijk om 
schriftelijk inzage in uw medisch dossier te krijgen en hiervan een kopie op te 
vragen. Op www.ziekenhuisrivierenland.nl/bezoek-en-opname/mijn-dossier 
vindt u uitleg.

Geheimhoudingsplicht
Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat we de informatie 
die over u beschikbaar is, delen met zorgverleners in het ziekenhuis die bij 
uw behandeling betrokken zijn. We mogen veronderstellen dat u hier geen 
bezwaar tegen heeft. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht 
voor alles wat hem of haar uit hoofde van zijn functie is toevertrouwd. Het 
ziekenhuis heeft een privacyregeling vastgesteld (www.ziekenhuisrivierenland.
nl/privacy-disclaimer) waarin u kunt lezen hoe onze medewerkers met uw 
gegevens moeten omgaan.

Toestemming derden
Als een behandelaar het nodig vindt om informatie te delen met iemand die 
niet rechtstreeks bij uw behandeling is betrokken, dan zal daarvoor uw toe-
stemming worden gevraagd. U kunt ook zelf aangeven of u hiervoor toestem-
ming u geeft, via de aanmeldzuil, bij de balie of in het patiëntenportaal MijnZR. 
Meer informatie vindt u op www.ziekenhuisrivierenland.nl/mijnzr/veelgestel-
de-vragen#toestemming.  

(Wetenschappelijk) onderzoek
Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om te waarborgen dat we zorg leveren van 
een goede kwaliteit. Om dat te kunnen garanderen meten we de resultaten 
en stellen we vast wat er verbeterd kan worden. Dit kan alleen wanneer het 
ziekenhuis daar onderzoek naar doet. Bij dat onderzoek kan het ziekenhuis 
de gegevens van patiënten gebruiken, zoals de gegevens over de behandeling 
en de opgetreden complicaties. Als personen van buiten het ziekenhuis in het 
kader van een dergelijk onderzoek inzage krijgen in patiëntgegevens dan wordt 
aan deze personen vooraf gevraagd een geheimhoudingsverklaring te onderte-
kenen.



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  24

Ook kan het ziekenhuis patiëntgegevens gebruiken voor wetenschappelijk 
onderzoek. Uw gegevens worden dan gecodeerd of anoniem verwerkt om uw 
privacy te waarborgen. Als men uw gegevens wil gebruiken voor wetenschap-
pelijk onderzoek waarbij wel uw persoonlijke gegevens nodig zijn, dan vragen 
we u altijd om toestemming.

Bezwaar maken
Tegen deze vormen van gegevensuitwisseling kunt u bezwaar maken. U kunt 
dit bespreken met uw behandelaar. Ook kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. 
U stuurt dan een brief met vermelding van uw redenen aan de privacyfunctio-
naris. Voeg daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt ook contact opnemen met Zorgbelang Gelderland. Dit is een vereniging 
van meer dan 400 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, oude-
renbonden en cliëntenraden. Ze geven informatie en behartigen belangen van 
patiënten. Kijk op www.zorgbelanggelderland.nl 

PATIËNTENRECHTEN
Behandelingsovereenkomst
Een behandeling in een ziekenhuis betekent dat er een overeenkomst wordt 
gesloten tussen de arts/het ziekenhuis en u als patiënt. We noemen dit 
een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals vastgelegd in de wet 
(WGBO). Zo’n overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee, zowel 
voor zorgverleners als voor de patiënt. 

Uw rechten en plichten als patiënt
Het is belangrijk dat u kennis neemt van uw rechten en plichten. Het gaat 
immers over uw eigen gezondheid. In de folder ‘Uw rechten en plichten als 
patiënt’ vindt u uitgebreide informatie over: 
- Recht op informatie
- Recht om toestemming te geven of te weigeren
- Recht op een tweede mening (second opinion)
- Recht op bescherming van uw privacy
- Recht op inzage in uw medisch dossier
- Recht om te klagen
- Recht op eigen keuzes bij de zorg die u van ons krijgt
De zorgverleners in het ziekenhuis verwachten van u dat u ze duidelijk en 
volledig informeert, dat u adviezen opvolgt en respect en begrip toont voor 



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  25

uw behandelaar(s) en medepatiënten. De genoemde folder kunt u van uw 
zorgverlener ontvangen of bekijken op www.ziekenhuisrivierenland.nl/be-
zoek-en-opname/voorzieningen-en-regels-in-ons-ziekenhuis/huisregels. 

Ontevreden? Vertel het ons
De medewerkers van ons ziekenhuis zetten zich ervoor in om u tijdens uw 
bezoek aan de polikliniek of tijdens uw opname in het ziekenhuis, zo goed 
mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Ondanks onze inzet 
kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Maak dat kenbaar, zodat we samen 
met u een oplossing kunnen vinden. Ook helpt het ons de kwaliteit van onze 
zorg en dienstverlening verder te verbeteren. Wij adviseren u daarom uw 
ervaring, gevoelens of opmerkingen te bespreken met degene die betrokken is 
bij het gebeurde. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de klachten-
functionaris. 

Meer informatie leest u op de website, zoek op ‘klachtenfunctionaris’ en 
‘klachtenregeling’. Over beide onderwerpen zijn ook folders beschikbaar, vraat 
u er gerust naar.

Wensen en grenzen
Het is belangrijk dat u uw eigen wensen en uw grenzen over de behandeling 
aangeeft. Praat erover met partner / familie over wat u in bepaalde omstandig-
heden wel of niet (meer) wilt. Dit geldt natuurlijk ten allen tijde, maar vooral 
rondom het levenseinde. Bijvoorbeeld wel of niet reanimeren, een bloedtrans-
fusie of beademing, wel of niet naar de Intensive Care. Denk erover na welke 
behandelingen/ingrepen u wel of niet nog wilt ondergaan en wat de gevolgen 
hiervan zijn; u heeft recht op eigen keuzes. U kunt uw wensen en grenzen ken-
baar maken tijdens het gesprek met uw (afdelings)arts.
Meer informatie vindt u in de folder “Reanimatie en behandelbeperking”.

Patiënten Advies Raad (PAR)
Heeft u ideeën over onderwerpen die voor alle patiënten van het ziekenhuis 
van belang zijn, geef ze dan door aan de Patiënten Advies Raad (PAR). De PAR 
geeft advies aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over beleidsbeslissin-
gen met gevolgen voor patiënten. De PAR behandelt geen individuele klachten. 
U kunt de PAR bereiken via par@zrt.nl of via de brievenbus van de PAR op het 
liftenplein.
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WELKOM
DIT ZIJN ONZE HUISREGELS

Een prettige omgeving maken we samen! Het 
is daarom noodzakelijk dat we duidelijke regels 
hebben. Iedere medewerker in het ziekenhuis 
draagt een herkenbare badge. 
Zodat u altijd weet met wie u te maken heeft en 
het makkelijker maakt om uw vragen te stellen.

Blijf respectvol en beleefd tegen 
medewerkers en bezoekers.

Roken, alcohol en drugs zijn 
niet toegestaan.

Alleen hulphonden zijn 
toegestaan.

Cameratoezicht is er voor uw 
veiligheid en eigendommen.

Bij wapenbezit, vandalisme en 
diefstal wordt aangifte gedaan 
bij de politie.

Maak geen beeld- en/of 
geluidsopnames.

Volg altijd de aanwijzingen 
van onze medewerkers op.

Bij bedreiging, geweld en  
intimidatie wordt aangifte  
gedaan bij de politie.

Bezoek is welkom tijdens bezoek-
tijden. Maximaal twee bezoekers 
tegelijkertijd bij een patiënt.

Telefoons of tablets mogen met 
toestemming gebruikt worden. 
Houdt u altijd minimaal 1 meter 
afstand van medische apparatuur.1mtr.
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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
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