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Welkom op afdeling 3 Zuid, Gynaecologie en Verloskunde 
Hieronder vindt u een antwoord op de meest voorkomende praktische vragen over de 
gang van zaken op de afdeling. Wij streven er in ons ziekenhuis naar patiënten een 
goede behandeling en verzorging te geven, en hopen dat deze informatie hier een 
bijdrage aan levert. 

De artsen
Op de afdeling werken gynaecologen, zaalartsen en coassistenten. Een zaalarts is de 
assistent van uw behandelend gynaecoloog. De zaalarts is een afgestudeerde arts die in 
voorbereiding op een vervolgopleiding in het ziekenhuis werkt. Tijdens de opname 
spreekt u de zaalarts dagelijks tijdens de artsenvisite. Uw behandelend gynaecoloog ziet 
u in het algemeen heel weinig. De zaalarts heeft wel dagelijks overleg met de 
gynaecoloog over de voortgang van uw behandeling. Naast gynaecologen en zaalartsen 
zijn op de afdeling ook coassistenten werkzaam. Dit zijn studenten die in opleiding zijn tot 
arts.

Het verpleegkundig team
Op de afdeling werken gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van de 
gynaecologie en verloskunde, algemeen verpleegkundigen en stagiaires. 

Bezoektijden
Voor partner en kinderen van de kraamvrouw en barende wijken de bezoektijden af van 
de bezoektijden van het ziekenhuis hiervoor is er doorlopend bezoek mogelijk in overleg 
met de patiënt en verpleegkundige. 

Voor overige bezoekers gelden de standaard bezoektijden van 16:00 – 19:30
Onder bijzondere omstandigheden kan er na overleg met de verpleegkundige van de 
bezoektijden worden afgeweken.

Maaltijden voor partners
Voor de partner is er de mogelijkheid om tegen een vergoeding mee te eten. 
Ontbijt: € 3,50
Lunch: € 4,00
Diner: € 7,50
(Prijswijzigingen voorbehouden)
Dit rekent u af bij de voedingsassistent via een pin betaling. Partners krijgen koffie en 
thee van de voedingsassistenten. Voor het overige bezoek staat er in de lounge, bij de 
balie, een koffie en thee automaat.
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Televisie en Wifi
• Kosten televisie

€ 3,00 per dag plus eenmalig € 3,00 aansluitkosten. Op de 4 persoonskamer krijgt 
u er een koptelefoon bij zodat u andere kamergenoten niet stoort. 
(Prijswijzigingen voorbehouden)

• Wifi: Netwerknaam: ZMC gasten. Nadat u de disclaimer in uw browser 
geaccepteerd hebt, heeft u acht uur toegang tot het wifi netwerk, daarna moet u 
zich opnieuw aanmelden.

 
Parkeren
De parkeergarage bij het ZMC wordt beheerd door Parking + Protection. De 
parkeertarieven vindt u op de website van Parking + Protection via 
/www.parking-protection.nl/

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Formulier ‘wat ik nog zeggen wil…’ 
U kunt online via www.zmc.nl/klachtoftip het formulier "Wat ik nog zeggen wil" invullen, of 
de papieren versie retour zenden aan het ziekenhuis of deponeren in de daarvoor 
bestemde brievenbussen (locatie staat vermeld op het formulier). 

Gebruik van eigen medicijnen
Het is gebruikelijk om uw thuismedicatie af te geven aan de verpleegkundige of mee 
terug te geven naar huis. De voorgeschreven medicatie krijgt u tijdens de opname van de 
verpleegkundige om zo misverstanden te voorkomen. 

Meenemen van frisdrank en eten
Op de afdeling hebben wij een patiënten koelkast. Hierin kunt u, indien gewenst, uw 
dranken en etenswaren bewaren. Wij vragen u wel om uw naam en de datum duidelijk te 
vermelden op de verpakking. In verband met infectiepreventiebeleid mogen 
meegebrachte etenswaren maximaal 24 uur bewaard worden. Dit wordt dagelijks 
gecontroleerd door onze voedingsassistenten. Op de zorgsuites staat een eigen 
koelkast.

Artsenvisite
Er wordt dagelijks in de ochtend artsenvisite gelopen op de afdeling door de zaalarts. 
Deze is op de hoogte van uw behandeling en heeft regelmatig overleg met uw 
behandelend gynaecoloog. Indien u vragen heeft voor uw gynaecoloog of over uw 
behandeling kunt u dit met de zaalarts bespreken.

http://www.zmc.nl/klachtoftip


Versie 4
Januari 2021

Ontslag
Op de dag van ontslag streven wij ernaar dat u tussen 10.00 en 11.00 uur de afdeling 
kunt verlaten. Regel tijdig uw vervoer naar huis.
Afspraken bij ontslag

• Een afspraak voor het spreekuur van de arts assistent of gynaecoloog
• Uw eigen medicijnen als u die bij de verpleging had ingeleverd

Telefoonnummers
Afdeling Gynaecologie/Verloskunde (tijdens 
kantooruren) 075 6507743
Afdeling Gynaecologie/Verloskunde (buiten 
kantooruren) 075 6507722
Polikliniek (tijdens kantooruren)                                                                                    
075 6501225


