
3de jaargang    september 2017

U wordt verwacht in het ETZ op locatie:

□  ETZ Elisabeth, afdeling .................................................................................................................................

□  ETZ TweeSteden, afdeling .......................................................................................................................

□ ETZ Waalwijk, afdeling .................................................................................................................................   

Datum ..................................................................................  om ........................................................................... uur

□ u moet nuchter zijn  /  □ u hoeft niet nuchter te zijn

Informatie 
over uw
opname

Welkom in het ETZ 





Binnenkort wordt u voor 1 of meerdere dagen opgenomen in het
ETZ. In deze brochure vindt u informatie die helpt uw weg te vinden
binnen het ziekenhuis en u voor te bereiden op een opname in 
ons ziekenhuis. Als u voor de dagbehandeling wordt opgenomen, 
is mogelijk niet alle informatie voor u van toepassing. Informatie 
over onderzoeken en behandelingen krijgt u vooraf of tijdens uw 
opname van uw behandelend arts of andere zorgverleners. Hebt 
u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen, 
dan staan wij als medewerkers natuurlijk ook voor u klaar.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis zijn onlangs 
gefuseerd en heten nu samen ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). 

Het ETZ heeft 3 hoofdlocaties:

n ETZ Elisabeth
 Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC  Tilburg: (013) 221 00 00

n ETZ TweeSteden
 Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg: (013) 221 00 00

n ETZ Waalwijk
 Kasteellaan 2, 5141 BM  Waalwijk: (013) 221 00 00

Op onze website: www.etz.nl vindt u uitgebreide informatie 
over de onderwerpen in deze brochure.

Voorwoord
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Voor een goede voorbereiding op 
uw opname in ons ziekenhuis vindt 
u in deze brochure praktische 
informatie.

Contactpersoon
Het is verstandig om binnen uw 
familie- of kennissenkring een 
contactpersoon aan te wijzen. Het 
ziekenhuis weet dan aan wie zij 
informatie mag verstrekken over 
uw situatie en met wie contact kan 
worden opgenomen. De naam en 
het telefoonnummer van deze 

contactpersoon geeft u op de eerste 
dag van uw opname door aan de 
verpleegkundige.

MRSA-bacterie
Wij doen er alles aan om 
verspreiding van de MRSA-bacterie 
in ons ziekenhuis te voorkomen. 
Als u een van de volgende vragen 
met JA kunt beantwoorden neemt u 
dan contact op met de afdeling waar 
u wordt opgenomen. 
n Hebt u de afgelopen twee 
 maanden een behandeling 
 ondergaan in een ander zieken-
 huis in het binnen- of buitenland?
n Hebt u tijdens uw dagelijks werk 
 direct contact met varkens, vlees-
 kalveren of vleeskuikens? 
n Woont u in een bedrijf met 
 bovenstaande dieren?
n Hebt u onbeschermd contact
 gehad met een MRSA besmette 
 patiënt; partner, huisgenoot of 
 bent u verzorgende van een 
 MRSA positieve patiënt?
Het kan zijn dat u ongemerkt deze 
bacterie bij u draagt waardoor 
wij voorzorgsmaatregelen moeten 
nemen.

Inhoudsopgave

Wat regelt 
u vooraf?
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Medicatieoverzicht
Het is belangrijk dat uw behandelend
arts op de hoogte is van uw medicijn-
gebruik, zodat hij/zij aan de hand 
hiervan kan bepalen welke medicijnen 
u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 
kunt gebruiken. Wilt u daarom vóór 
uw opname in het ziekenhuis een 
actuele medicijnlijst opvragen bij 
uw eigen apotheek? Voorafgaand 
aan of bij uw opname wordt het 
overzicht van de medicijnen die u 
thuis gebruikt met u besproken. 
Als u voor de Dagbehandeling 
komt moet u uw eigen medicatie 
meenemen.

Overgevoeligheid
Voor uw behandelend specialist en 
verpleegkundige is het belangrijk 
te weten voor welke stoffen of 
geneesmiddelen u overgevoelig 
of allergisch bent. Geef dit door 
aan uw arts, verpleegkundige of 
apothekersassistente.

Vervoer naar huis
Als u weet hoelang uw opname in 
het ziekenhuis duurt, kunt u alvast 
vervoer vanuit het ziekenhuis naar 
huis regelen. En zo nodig regelt u 
opvang en hulp voor na uw thuis-
komst. 

Bezoekt u het ziekenhuis voor 
een (dag) opname?
Bij een opname hoeft u zich op 
locatie ETZ TweeSteden niet aan te 
melden via de aanmeldzuil. U kunt 
zich melden bij de receptie of direct 
doorlopen naar de betreffende 
afdeling. Bij een opname op 
locatie ETZ Elisabeth wordt u op de 
van tevoren afgesproken plaats en 
tijd verwacht.

Uitstel van ingreep door overmacht
Soms moet een ingreep worden 
uitgesteld. Bijvoorbeeld als er een 
spoedeisende operatie tussendoor 
komt, als de medisch specialist ziek 
is of als zich andere onvoorziene 
omstandigheden voordoen. Voor de 
eventuele financiële gevolgen van 
uitstel door overmacht is het ETZ 
niet aansprakelijk. 

De opname
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Wat neemt u mee?
Neem het volgende mee (als dit van 
toepassing is):

n geldig legitimatiebewijs;
n uw patiëntenpas; 
n zorgpas of polisblad van uw zorg-
 verzekering;
n makkelijk zittende kleding, zowel  
 voor overdag als ’s nachts, stevige 
 pantoffels/slippers (met harde 
 anti slipzool) en een ochtendjas.
  Als u wordt opgenomen op 
 afdeling Orthopedie mag u geen
 pantoffels/slippers/crocs of 
 klompen mee nemen;
n een actuele medicijnlijst (op te 
 halen bij uw apotheek);
n alle medicatie die u gebruikt 
 (inclusief vrij verkrijgbare medicatie, 
 inhalator, oogdruppels, zalven 
 enzovoorts);
n een tijdschrift of een boek;
n pen en papier om uw vragen op 
 te schrijven;
n uw eigen rollator of rolstoel, met 
 uw naam en adres erop.

Wat neemt u niet mee?
Neem liever geen waardevolle 
bezittingen mee. Voor verlies of 
diefstal van uw eigendommen kan 
het ziekenhuis niet aansprakelijk 
worden gesteld. 

Wachttijd voor opname
Wij vinden het belangrijk dat u zo 
snel mogelijk wordt geholpen. 
Soms lukt dat helaas niet en is 
er voor opname bij sommige 
specialismen een wachttijd. 
Deze wachttijd is onder andere 
afhankelijk van:
n de urgentie van de ingreep of 
 behandeling;
n de beschikbaarheid van de
 specialist;
n de ruimte binnen de onderzoek-
 en behandelafdelingen;
n het aantal spoedopnamen.

In de hoofdgang van het ziekenhuis 
werken gastvrouwen en -heren. Als 
zij op dat moment beschikbaar zijn, 
brengen zij u naar de afdeling.
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Patiëntveiligheidskaart
Deze kaart geeft u tips die u in de communicatie met uw zorgverlener kunt 
gebruiken. Doel hiervan is dat u zelf als patiënt een belangrijke bijdrage 
kunt leveren aan de veiligheid van de zorgverlening. Op de kaart staan tips 
die u als geheugensteuntje kunt gebruiken tijdens uw behandeling en 
opname in het ziekenhuis.
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Verpleegafdeling
Op de verpleegafdeling hebt u een 
gesprek met een verpleegkundige 
over de gang van zaken tijdens uw 
opname en eventuele operatie. U 
geeft dan de naam en het telefoon-
nummer van uw contactpersoon 
door. Als u een dieet hebt of over-
gevoelig bent voor bepaalde voedings-
stoffen, is het belangrijk dat u dit 
doorgeeft aan de verpleegkundige. 
Wilt u ook doorgeven als er 
veranderingen in uw gezondheids-
situatie of medicijngebruik zijn 
geweest? Om vergissingen met 
andere patiënten te voorkomen, 
krijgt u een polsbandje om met 
daarop uw naam, geboortedatum 
en patiëntnummer. U bent verplicht 
dit bandje tijdens uw verblijf in ons 
ziekenhuis te dragen.

U krijgt op de meeste afdelingen 
een ‘eigen’ verpleegkundige voor 
elke dienst toegewezen. Tijdens 
deze dienst is hij/zij verantwoordelijk 
voor de verpleegkundige zorg en 
het aanspreekpunt voor uw contact-
persoon. Tijdens uw verblijf kunt u 
bij de verpleegkundige terecht met 

alle vragen over de verzorging en de 
gang van zaken op de afdeling. In 
het ETZ worden mannen en vrouwen 
op één kamer verpleegd. Hebt u hier 
(principieel) bezwaar tegen, maak dit 
dan vóór uw opname kenbaar bij het 
Planbureau. Afhankelijk van de bed-
bezetting proberen wij daar vervolgens 
zoveel mogelijk rekening mee te 
houden. 

Wie zorgt er 
voor u tijdens 
uw opname? 
Tijdens uw opname op een van de 
locaties van het ETZ ziet u verschil-
lende zorgverleners. Hieronder 
zetten we ze voor u op een rij.

Verpleegkundige
Op het whiteboard dat op uw kamer 
hangt, staat altijd aangegeven welke 
verpleegkundige die dag voor u 
zorgt. Uw algemene vragen en 
vragen over uw zorg kunt u met 
deze verpleegkundige bespreken.
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Afdelingsarts
De afdelingsarts loopt m.u.v. de Dag-
behandeling visite op de afdeling. 
De vragen over uw ziekte en/of 
behandeling kunt u met de afdelings-
arts bespreken. Als u een vraag voor 
de afdelingsarts hebt, kunt u die 
aan uw verpleegkundige doorgeven. 
De verpleegkundige informeert de 
afdelingsarts hierover zodat hij/zij u 
goed voorbereid kan antwoorden. 
Ook komt de afdelingsarts zelf 
regelmatig bij u langs om te zien hoe
het met u gaat. Het kan voorkomen 
dat een vervangend afdelingsarts u 
bezoekt als uw eigen afdelingsarts 
niet kan komen (bijvoorbeeld 
vanwege vakantie of nascholing).

Hoofdbehandelaar
Uw behandelend medisch specialist, 
uw hoofdbehandelaar, is eind-
verantwoordelijk voor uw 
behandeling in het ziekenhuis. De 
hoofdbehandelaar overlegt met de 
afdelingsarts en de afdeling en is, 
zo nodig, aanwezig bij de gesprekken
en loopt wekelijks bij u visite. Het kan
zijn dat de specialist die u gesproken 
hebt op de polikliniek een andere 

medisch specialist is dan die van de 
afdeling. Het kan ook voorkomen 
dat een waarnemend specialist u 
bezoekt bij afwezigheid van uw 
hoofdbehandelaar, bijvoorbeeld in 
avond, nacht en weekenddiensten of 
vanwege vakantie of nascholing. 

Andere medisch specialisten
Tijdens uw verblijf op de afdeling 
kan de hulp van een andere medisch 
specialist worden ingeroepen. 
Wij informeren u hierover. 
 
Medicatieoverzicht
Overhandig aan de verpleegkundige 
eventueel de door u meegebrachte 
medicijnen van thuis of de medicijn-
lijst van uw apotheek. Uw behandelend 
arts kan besluiten dat u met de 
inname van sommige medicijnen 
(tijdelijk) moet stoppen, dit is vooral 
van toepassing op bloedverdunnende 
middelen. Tevens kan het zijn dat 
de behandelend arts besluit dat de 
dosering van een medicijn (tijdelijk) 
moet worden aangepast.

Bezoek
In de brochure die u op de verpleeg-
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afdeling krijgt, vindt u de bezoek-
tijden voor uw afdeling. Voor uw 
rust en die van de overige patiënten: 
n mag u niet meer dan twee 
 personen op bezoek hebben; 
n blijft uw bezoek bij voorkeur niet 
 langer dan één uur; 
n houdt uw bezoek zich aan de 
 bezoektijden;
n houdt uw bezoek rekening met 
 de overige patiënten op de kamer.

Regels in het ziekenhuis
n Wij verwachten dat u respectvol 
 omgaat met zowel patiënten, 
 bezoekers als medewerkers. 
 Dit geldt vanzelfsprekend ook 
 voor uw en onze eigendommen.  
 Agressie en geweld zijn niet 
 toegestaan. 
n Medewerkers en andere 
 aanwezigen mogen niet 
 ongevraagd gefilmd of 

 gefotografeerd worden. Daar 
 moet van tevoren toestemming 
 bij de afdeling Communicatie voor
 worden gevraagd. Bovendien 
 moet iedereen die op de foto 
 of film komt, ook zijn schriftelijke
 toestemming geven. 
n Het meebrengen van eten en 
 drinken is in verband met de 
 wettelijke Hygiënecode niet 
 toegestaan. 
n Het ETZ is een rookvrij ziekenhuis. 
 Dit geldt ook voor e-sigaretten 
 (elektronisch). Het is wel 
 toegestaan om te roken in de 
 daarvoor bestemde rookruimtes. 
n Voor bezoekers zijn er bezoekers-
 toiletten op de verpleegafdelingen. 
 Het toilet op de patiëntenkamer 
 is alleen bestemd voor patiënten.

Ondervoeding door ziekte
Ondervoeding door ziekte komt 
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veel voor. Ongeveer een op de drie 
patiënten is bij opname ondervoed 
of loopt het risico om ondervoed 
te raken. Ondervoeding merkt u 
doordat u onbedoeld gewicht 
verliest, u zich bijvoorbeeld slap en 
moe voelt. Het komt regelmatig 
voor dat iemand met een gezond 
gewicht of zichtbaar overgewicht, 
toch aan ondervoeding lijdt. Het is 
dus belangrijk dat ondervoeding 
zo snel mogelijk gesignaleerd en 
behandeld wordt. Om ondervoeding 
op tijd te signaleren, stelt de 
verpleegkundige u bij opname drie 
vragen over uw voedingstoestand. 
Tijdens uw opname wordt regel-
matig nagegaan hoeveel u weegt. 
Dat maakt duidelijk hoe uw 
voedingstoestand zich tijdens het 
verblijf in het ziekenhuis ontwikkelt. 

Soms kan het nodig zijn een diëtist 
te betrekken bij uw behandeling. 
Bijvoorbeeld bij (ernstige) onder-
voeding of uw herstel na een 
operatie. In een aantal gevallen zet 
de diëtist van het ziekenhuis de 
dieetbehandeling na ontslag voort. 
Afgesproken wordt hoe de diëtist 

u dan begeleidt. Meer informatie 
vindt u op onze website.

Voorkom vallen in het ziekenhuis 
In ons ziekenhuis staat patiënt-
veiligheid voorop. Helaas komt het 
nog steeds voor dat (vooral oudere) 
patiënten tijdens hun opname in het 
ziekenhuis vallen. Adviezen om 
vallen te voorkomen zijn te vinden 
op onze website.

Het ontslag
Vaak is moeilijk te voorspellen hoe 
lang uw verblijf in het ziekenhuis 
duurt. Zodra er meer zekerheid is 
over de ontslagdatum, wordt met u 
overlegd over de exacte datum en 
tijdstip en vindt er nog een ontslag-
gesprek met u plaats. Het ontslag-
gesprek wat de medicatie betreft, 
wordt uitgevoerd door de verpleeg-
kundige of door de poli apotheek 
(apotheek DeLeij op locatie ETZ 
Elisabeth of Apotheek De Donge op 
locatie ETZ TweeSteden). Als service 
kunnen zij ook uw medicatie leveren 
op de dag van uw ontslag. Uw eigen 
apotheek wordt van de wijzigingen 
op de hoogte gebracht.
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Uw huisarts informeren
Uw behandelend specialist stelt 
uw huisarts op de hoogte van 
uw opname, behandeling en 
ontslag.

EenMaal Thuis 
Om u de 1e dag te helpen kunt u bij
ons een koeltas met ontbijt- en 
lunchproducten, één warme maaltijd
en tussendoortjes kopen.

Parkeren 
Bezoekers kunnen gebruikmaken 
van het parkeerterrein bij het 
ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk 
van de parkeertijd. Als u slecht 
ter been bent, kunt u voor de 
hoofdingang in- en uitstappen. Bij 
alle locaties zijn invalidenparkeer-
plaatsen voor vergunninghouders. 

Om bezoekers van langdurig 
opgenomen patiënten tegemoet 
te komen in de parkeerkosten, biedt 
het ETZ een parkeerabonnement. 
Meer informatie over dit abonne-
ment vindt u op onze website.

Televisie, radio en telefoon
Televisie en radio zijn gratis. U kunt 
gebruikmaken van uw eigen mobiele 
telefoon.

Internet
Het ETZ beschikt over 
draadloos internet (WiFi). 

Gebruik van internet op uw eigen 
laptop, smartphone of tablet is 
gratis.

n Locatie ETZ Elisabeth: het netwerk 
 heet ‘Elisabeth’.
n Locatie ETZ TweeSteden en locatie
 ETZ Waalwijk: het netwerk heet 
 ‘KPN Hotspot’.

Voorzieningen 

 13



 14

Met behulp van ziekenhuisplanner.nl 
regelt u of een familielid/naaste, 
gratis en op een eenvoudige manier 
het bezoek. Samen met uw familie, 
vrienden en kennissen organiseert u 
wie, wanneer u een bezoek brengt. 
Via Ziekenhuisplanner.nl kunt u 
ook een dagboek bijhouden.

Restaurant / winkels 
In de centrale hal van locatie ETZ
Elisabeth en locatie ETZ TweeSteden
vindt u een restaurant en enkele 
winkeltjes. Hier zijn dranken, 
eenvoudige maaltijden, bloemen, 
fruit, (nacht)kleding, cosmetica, speel-
goed, versnaperingen, dagbladen en 
tijdschriften te koop. Op locatie ETZ 
Waalwijk is alleen een restaurant. 

Apotheek
Bij de apotheek kunt u terecht voor 
uw ontslagmedicatie na een 
ziekenhuisopname. Op locatie ETZ 
Elisabeth en op locatie ETZ Twee-
Steden vindt u de apotheek in de 
hoofdgang. Meer informatie leest 
u op de website.

Geestelijke Verzorging
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 
kunnen u en uw naasten veel te 
verwerken krijgen: slecht nieuws, 
een ander toekomstperspectief, het 
onverwacht verlies van uw partner, 
kind of ouder. Voor hulp hierbij kunt 
u een beroep doen op een van de 
geestelijk verzorgers. Deze zijn 
beschikbaar voor patiënten en hun 
naasten (partners, familie) ongeacht 
achtergrond, afkomst, gezindte of 
kerkelijkheid. 
Op alle locaties is een kapel, een 
stiltecentrum en/of een gebeds-
ruimte aanwezig voor een moment 
van rust, bezinning, gebed of het 
aansteken van een kaarsje.

Helaas kan het door onvoorziene 
omstandigheden, zoals een spoed-
opname, gebeuren dat uw opname 
op de afgesproken datum niet door 
kan gaan. Natuurlijk laten wij u dat 
zo snel mogelijk weten en zoeken

Goed om 
te weten



wij met u naar een alternatief. Hoe 
vervelend ook; voor eventuele 
financiële schade die u hierdoor lijdt, 
is ons ziekenhuis niet aansprakelijk. 
Het ETZ is een opleidingsziekenhuis. 
Dat betekent dat u te maken kunt 
krijgen met artsen die in opleiding 
zijn tot medisch specialist.

Afspraak afzeggen
Kunt u de afspraak voor opname 
niet nakomen, wilt u dan zo snel 
mogelijk telefonisch contact 
opnemen met het ziekenhuis? 
Wij kunnen dan mogelijk een andere 
patiënt in uw plaats behandelen.

Informatie en toestemming 
Als patiënt in ons ziekenhuis hebt u 
er recht op dat uw zorghulpverlener 
u duidelijk informeert over: 
n uw ziekte of aandoening en de 
 gevolgen daarvan; 
n de mogelijke onderzoeken en 
 behandelingen; 
n relevante bijwerkingen en 
 risico’s van het onderzoek of de 
 behandeling; 
n eventuele andere behandel-
 mogelijkheden. 

Als de informatie niet duidelijk is, 
vraag dan om nadere uitleg. De 
arts mag u alleen behandelen en 
onderzoek doen als u daarvoor 
toestemming geeft. In overleg met 
hem/haar kunt u eventueel de 
mening van een tweede arts vragen 
(second opinion). U kunt er ook 
voor kiezen om een behandeling of 
onderzoek niet te ondergaan. 

Uw gegevens 
Uw zorgverleners noteren de 
gegevens over uw behandeling in 
uw patiëntendossier. De arts en 
degenen die bij uw behandeling zijn 
betrokken, hebben inzage in alle 
gegevens die in het ziekenhuis over 
u zijn vastgelegd en die zij nodig 
hebben voor uw behandeling. Uw 
dossier wordt digitaal opgeslagen 
en bewaard in het Elektronisch 
Patiënten Dossier (EPD) van het 
ziekenhuis. U hebt recht op inzage in 
uw eigen dossier en u kunt er tegen 
vergoeding een kopie van krijgen. 
Als patiënt hebt u recht op 
bescherming van uw persoonlijke 
gegevens. Zorgverleners moeten 
vertrouwelijk met uw gegevens 
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omgaan. Wanneer u met hen een 
gesprek hebt of een medische 
behandeling ondergaat, mogen daar 
geen anderen bij aanwezig zijn, 
tenzij u daar toestemming voor geeft.

Privacy 
Het ETZ heeft een privacyreglement. 
Daarin is geregeld op welke wijze 
met uw persoonsgegevens wordt 
omgegaan. Het kan zijn dat wij 
gegevens over u doorgeven aan 
derden. Bijvoorbeeld aan uw huis-
arts of wanneer u na uw opname 
ergens anders verder wordt 
behandeld of begeleid. Soms worden
uw gegevens gebruikt voor weten-
schappelijk onderzoek, onderwijs 
of statistiek. Uw toestemming voor 
deze doorgifte is niet nodig als 
gegevens anoniem zijn ofwel ‘niet tot
uw persoon herleidbaar’. Wij gaan 
uit van uw toestemming met deze 
werkwijze. Als u hier bezwaar tegen 
hebt, kunt u dit aangeven bij de 
behandelend arts of verpleegkundige. 

Plichten 
Als een bepaalde behandeling of 
een bepaald onderzoek in overleg 

met u is afgesproken, wordt op uw 
medewerking gerekend. U bent 
daarnaast verplicht om uw arts 
duidelijk en volledig te informeren. 
Alleen dan kan hij/zij een goede 
diagnose stellen en u een 
deskundige behandeling bieden. 

Behandelbeperking
Het is erg belangrijk dat u nadenkt 
over welke grenzen u zelf wilt stellen 
aan uw behandeling. U kunt op elk 
moment bij uw arts aangeven dat u 
bepaalde behandelingen beslist niet 
wilt ondergaan. Voorbeelden hiervan 
zijn niet-reanimeren of geen bloed-
transfusie.

Gebruik van lichaamsmateriaal
Het kan zijn dat tijdens uw 
behandeling uw lichaamsmateriaal 
zoals bloed, urine of spierweefsel 
wordt onderzocht. Een deel van dit 
lichaamsmateriaal wordt bewaard 
om later te kunnen gebruiken voor 
wetenschappelijk onderzoek. Zo 
kunnen we onderzoeks- en behandel-
methoden verbeteren. Het materiaal 
wordt anoniem bewaard. Als u niet 
wilt dat we uw lichaamsmateriaal 



gebruiken voor onderzoek, vertel 
dit dan aan uw behandelend arts of 
aan de polikliniek/het secretariaat 
van uw behandelend specialist. Uw 
naam wordt dan opgenomen in 
het (elektronisch) dossier dat altijd 
wordt geraadpleegd voordat er een 
onderzoek plaatsvindt.

Deelname wetenschappelijk 
onderzoek
In het ETZ wordt wetenschappelijk 
onderzoek verricht. Het doel hiervan 
is de medische kennis te vergroten. 
Hierdoor kan de behandeling van 
patiënten worden verbeterd. 
Mogelijk wordt u gevraagd mee 
te doen aan een medisch weten-
schappelijk onderzoek. Uw arts 
geeft u daar dan vooraf uitvoerig 
informatie over. Vervolgens kunt 
u zelf beslissen of u aan het 
onderzoek wilt deelnemen. Als u 
niet wilt meewerken, heeft dat 
geen gevolgen voor uw verdere 
behandeling. Meer informatie vindt 
u op onze website: www.etz.nl.

Kosten behandeling
De rekening wordt in principe recht-

streeks naar uw zorgverzekeraar 
gestuurd. Bepaalde behandelingen 
zijn echter voor vergoeding uit de 
basisverzekering gehaald. Ook kan 
het zijn dat er voor een bepaalde 
behandeling geen contract is 
afgesloten tussen het ETZ en uw 
zorgverzekeraar. Wilt u weten of de 
behandeling (volledig) wordt vergoed,
neem dan vooraf contact op met 
uw zorgverzekeraar. Op de website
www.dezorgnota.nl leest u meer 
over de kosten van ziekenhuiszorg.
U moet er ook rekening mee houden
dat een bezoek aan het ziekenhuis 
altijd invloed heeft op uw eigen 
risico. Dit eigen risico is verplicht 
voor iedereen van 18 jaar en ouder. 
Naast het verplichte eigen risico kan 
het zijn dat u een vrijwillig eigen
risico met uw zorgverzekering hebt 
afgesproken.

Raad van Bestuur, medisch 
medewerkers en vrijwilligers van het 

Alles naar 
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specialisten,



Verantwoording tekst
Het ETZ besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze informatie. Desondanks 
is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet (langer) volledig of niet (langer) 
correct is. Aan de inhoud van deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend en het ETZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit 
eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Colofon
Deze brochure is een uitgave van het ETZ voor opgenomen patiënten.

Uitgeverij  BC Uitgevers BV, Postbus 416, 8600 AK  Sneek
Telefoon 0515 - 429 429, E-mail: administratie@bcuitgevers.nl

Bladmanager & advertentieverkoop  Barbara Verschoor, Telefoon 06 - 455 766 70
Digna Schoonen, Telefoon 06 - 442 099 10  •  Dennis de Kam, Telefoon 06 - 166 184 20
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ETZ hopen dat uw verblijf in het 
ziekenhuis voorspoedig verloopt. 
Wij streven ernaar om u de best 
mogelijke zorg te leveren. Elke dag 
weer. Toch kan het gebeuren dat u 
niet tevreden bent over de gang van 
zaken. Soms ontgaan ons ook zaken 
die u wel hebt bemerkt. Wij hechten 
zeer veel waarde aan de tevreden-
heid van onze patiënten over de 
behandeling en dienstverlening. 

Klachten
Ondanks het feit dat wij ons 
inspannen u zo goed mogelijk te 
informeren en begeleiden, kan het 
zijn dat u klachten hebt. Is dat het 

geval, dan verzoeken wij u de klacht 
in eerste instantie te bespreken 
met degene die u verantwoordelijk 
houdt voor uw klacht. Als u hierna 
niet tot een oplossing gekomen 
bent, kunt u contact opnemen met
de klachtenfunctionaris van het 
ziekenhuis. 

Klankbordgroep
Denkt u graag met ons mee over 
wat er beter kan in ons ziekenhuis? 
Geef u dan op voor ons patiënten-
panel. Wij vragen u dan een paar 
keer per jaar om thuis een digitale 
vragenlijst in te vullen. Meer 
informatie vindt u op onze website.
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