Welkom op de dagbehandeling chirurgie (028)
Wat kunnen u en uw begeleider vandaag verwachten?

Welkom
U bent vandaag voor een onderzoek of behandeling op de dagbehandeling chirurgie van locatie
Alkmaar. In deze folder vindt u korte uitleg over wat u en uw begeleider vandaag
kunnen verwachten. En heeft u toch nog vragen? Dan helpt de verpleegkundige u graag verder.

Rolstoel
U kunt zo nodig gebruikmaken van een rolstoel. U vindt de rolstoelen bij de hoofdingang én de
ingang Metiusgracht. U kunt een rolstoel met behulp van 1 euro of een muntje van 20 cent
loskoppelen.

Uw begeleider kan niet bij u blijven
In verband met rust voor pas geopereerde patiënten op de dagbehandeling, kan uw begeleider niet
bij u blijven of op de dagbehandeling op u wachten. Om diezelfde reden heeft de dagbehandeling
ook geen reguliere bezoektijden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In een enkel geval is het belangrijk voor de patiënt dat er wél een begeleider bij de voorbereiding en
ingreep aanwezig is. De verpleegkundige bespreekt dit dan met u en uw begeleider.

Veilig naar huis
Het is voor uw veiligheid belangrijk dat uw begeleider u na het onderzoek of de ingreep ophaalt en
thuisbrengt. Zodra u terug bent op de dagbehandeling (028), neemt de verpleegkundige daarom
contact op met uw begeleider. Uw begeleider hoort dan van de verpleegkundige hoe laat hij of zij u
kan ophalen.

Parkeren
Parkeren op locatie Alkmaar is de eerste 20 minuten gratis. Uw begeleider heeft het parkeerkaartje wel
nodig voor het openen van de slagboom bij de uitgang van het parkeerterrein. Als uw begeleider de auto
langer dan 4 uur parkeert, geldt een gereduceerd parkeertarief. Uw begeleider kan de verpleegkundige
daarvoor om een stempel vragen.

Wifi
U en uw begeleider kunnen gratis en zonder inlogcode gebruikmaken van het open wifi-netwerk van
Noordwest Ziekenhuisgroep.
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Meer weten?
Kijk voor meer informatie en nieuws ook op www.nwz.nl. Informatie over de dagbehandeling
chirurgie vindt u op ook op onze website.

Volg Noordwest ook op Twitter en Facebook
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