Patiënteninformatie

Bezoektijden
Algemeen
Het bezoekuur is voor veel patiënten een
belangrijk moment. Toch kan dat bezoek een extra
belasting voor u en soms voor medepatiënten
betekenen. Daarom willen we drukte op de
patiëntenkamers vermijden en u vragen niet meer
dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Wij raden
u aan om in ieder geval met familie en vrienden te
overleggen hoe het bezoek het beste kan worden
gespreid.

Vrouw & Kindcentrum, locatie Langendijk
Kraamafdeling
10.00 - 13.00 uur
15.00 - 21.00 uur
Partner mag de hele dag op bezoek komen.

Wanneer u uw bed kunt verlaten, kunt u met
uw bezoek naar het dagverblijf of de centrale hal
gaan. Laat de verpleegkundige even weten dat u
de afdeling verlaat en waar men u kan vinden.

Couveuseafdeling
Ouders/verzorgers mogen de hele dag op bezoek
komen.
Overig bezoek, vergezeld met ten minste één
ouder/verzorger van het kind in de couveuse, kan
de afdeling bezoeken tussen 10.00 - 21.00 uur.

Het is mogelijk dat u tijdens bezoekuren een
onderzoek moet ondergaan of dat u wordt bezocht
door uw specialist.

Kinderafdeling
Ouders/verzorgers, broertjes en zusjes, mogen
de hele dag op bezoek komen.

Soms is het nodig dat medische of
verpleegkundige handelingen tijdens het bezoekuur
plaatsvinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Wij vragen u vriendelijk zich te houden aan
de vastgestelde bezoektijden van de
verpleegafdelingen. Als uw bezoek echt niet op de
vaste bezoektijd kan komen, overleg dan met de
verpleegkundige.
Op de afdeling dagverpleging is geen
bezoek mogelijk.

Op de locaties van Amphia gelden dezelfde
algemene bezoektijden:
van 11.00 - 20.00 uur

5959/0518

Afwijkende bezoektijden zijn er voor:

Overig bezoek is welkom op deze tijden:
Door de week van 14.00 - 19.00 uur
(voor patiënten vanaf 12 jaar tot 20.00 uur)
In het weekend van 10.30 - 12.00 uur en
van 14.00 - 19.00 uur
(voor patiënten vanaf 12 jaar tot 20.00 uur)
Psychiatrie, locatie Langendijk
Door de week van 19.00 - 21.00 uur
In het weekend en op feestdagen:
14.00 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur
Intensive Care, locaties Molengracht en
Langendijk
13.30 - 14.45 uur
16.00 - 20.00 uur
Bezoekers graag melden in de gang/bij receptie
van de afdeling Intensive Care.
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Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt bellen met (076) 595 50
00 of raadpleeg www.amphia.nl
Locatie Langendijk
Langendijk 75
4819 EV Breda

Postbus 90157
4800 RL Breda

Locatie Molengracht
Molengracht 21
Postbus 90158
4818 CK Breda
4800 RK Breda
Locatie Pasteurlaan
Pasteurlaan 9
Postbus 67
4901 DH Oosterhout 4900 AB Oosterhout
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