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De uitstraling van VieCuri in Venlo wordt de komende jaren flink 
aangepakt. Reijnders Schilderwerken zorgt dat de buitenkant van het 
gebouw ook gaat passen bij de transitie die het ziekenhuis inmiddels 
heeft doorgemaakt.

Reijnders Schilderwerken is voor VieCuri een goede partner in het 
onderhoud van vastgoed. “Ze denken mee en hebben een 
gedetailleerd plan opgesteld. Dat ontzorgt”, vindt Braeken. 
Gertjan Reijnders legt uit dat de insteek van Reijnders Schilderwerken 
daar ook bij aansluit: “We willen een partner zijn voor bedrijven en 
instellingen die ze ontzorgt. Zo kan VieCuri zich gewoon bezig 
houden met waar ze goed in zijn: de zorg.”

Gebouw VieCuri Medisch Centrum 
krijgt nieuwe uitstraling

Tel. 0478-582635 • www.reijndersschilderwerken.nl
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n Welkom in VieCuri
Met dit Opnamemagazine informeren wij u over uw verblijf in ons ziekenhuis. U kunt hierin 
algemene en praktische informatie vinden die u kan helpen tijdens uw opname. 
Over uw medische situatie houdt uw behandelend specialist u op de hoogte. Stel hem of haar 
gerust uw vragen daarover. Voor alle overige vragen kunt u bij een van de medewerkers op 
de verpleegafdeling terecht. Zij helpen u graag. 

In dit opnamemagazine verwijzen wij regelmatig naar onze website 
www.viecuri.nl Daar kunt u de informatie soms meer gedetailleerd ook 
vinden. Ook zijn alle patiëntenfolders op de website te vinden. U kunt ze 
daar lezen of downloaden en uitprinten. De informatie is verkrijgbaar bij 
het Patiëntenservicebureau op de locatie Venlo of in de folderrekken op 
de afdelingen.

Gratis internetverbinding
Op alle ziekenhuislocaties van VieCuri kunnen patiënten en 
bezoekers gratis gebruik maken van het wifi-netwerk. Dit 

betekent dat iedereen met een laptop, tablet of mobiele telefoon 
eenvoudig toegang heeft tot het draadloos netwerk om te internetten, 
e-mail te bekijken of social media te gebruiken. De naam van het 
netwerk is VieCuri Free Internet.

U kunt ons ook volgen op de social media:

www.twitter.com/viecuri                       www.facebook.com/VieCuri
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Deze brochure met opname 
informatie is een uitgave van 
VieCuri Medisch Centrum. 
Deze uitgave verschijnt vier 
keer per jaar in een oplage 
van 3.000 exemplaren. 
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ernaar streeft om correcte 
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informatie altijd actueel en 
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deze informatie geen 
rechten worden ontleend.
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Planning van uw opname
Is van tevoren bekend dat u wordt opgenomen, dan krijgt u bericht 
wanneer, waar en hoe laat u in ons ziekenhuis wordt verwacht. 
Afhankelijk van de ingreep of behandeling wordt u in Venlo of Venray 
opgenomen. Niet alle ingrepen en behandelingen worden op beide 
locaties uitgevoerd. U krijgt hierover informatie. Uw voorkeur voor een 
locatie bespreekt u met uw hulpverlener.
Bij een spoedopname is de aard van uw aandoening en de ernst van 
de situatie bepalend voor waar u wordt opgenomen.

Wat heeft u nodig?
U heeft in het ziekenhuis nachtkleding en toiletartikelen nodig. Voor 
handdoeken en washandjes zorgt het ziekenhuis. Denkt u ook aan uw 
eventuele hulpmiddelen, zoals een bril, hoorapparaat of rollator? 
Het is beter om waardevolle zaken, zoals geld, sieraden, dure kleding, 
creditcards of andere kostbaarheden thuis te laten of mee naar huis 
te geven. Een ziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen 
rondlopen. Het gevaar van zoekraken en diefstal is helaas aanwezig. 
Beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen zijn voor 
uw eigen risico. Het ziekenhuis kan hiervoor niet aansprakelijk zijn. 

Contactpersoon en naasten
VieCuri erkent en stimuleert de rol van de naasten die u als patiënt 
begeleiden en ondersteunen. Daarom bespreekt uw zorgverlener altijd 
met u of, en zo ja, welke rol uw naasten hebben in de zorgprocessen en 
-beslissingen. De wens van u als patiënt is hierbij leidend.
Ook wordt vastgelegd wie van uw naasten de rol van contactpersoon 
heeft tijdens uw opname. De contactpersoon is de schakel tussen de 
afdeling en de andere naasten. Graag laten wij alle telefonische 
contacten via uw contactpersoon verlopen. De contactpersoon kan voor 
informatie altijd contact opnemen met de afdeling waar u verblijft.

Checklist: 
n Opnamebrief 
 (indien van toepassing)
n Toiletartikelen
n Boeken, tijdschriften, 
 handwerkje e.d.
n Adres/telefoonnummers van 
 contactpersoon
n Pantoffels/badslippers 
 (stroeve zool)
n Ondergoed
n Eventueel bovenkleding
n Bad- of kamerjas
n Nachtkleding
n Medicijnen
n Medicatieoverzicht
n Dieet

n Wat regelt u bij opname?
Als u wordt opgenomen in VieCuri, dan moet u verschillende zaken regelen. We hebben de 
belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.
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Trombosedienst 
Als u onder behandeling bent van de Trombosedienst, neemt u dan 
uw doseringschema mee naar het ziekenhuis. Informeert u dan vooraf 
de Trombosedienst over uw opname. Zij stemmen het beleid met u af.

Dieet
Heeft u een dieet? Meldt u dit dan aan de verpleegkundige op de 
afdeling. De keuken van het ziekenhuis houdt graag rekening met uw 
wensen. 

Infectiepreventie
Persoonlijke hygiëne 
Elke opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere 
patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Met een 
aantal maatregelen proberen wij dit risico zo klein mogelijk te houden.
 

In bijzondere omstandigheden 
nemen wij contact op met uw 
contactpersoon. Hierbij kunt u 
denken aan het uitbrengen van een 
verslag over de operatie of als uw 
gezondheid ineens verslechtert.

Overgevoeligheid/allergie
Wanneer u weet dat u voor bepaalde 
stoffen, zoals pleisters, jodium of 
medicijnen, overgevoelig bent, is het 
belangrijk dat u dit meldt bij uw arts 
op het spreekuur of bij de verpleeg-
kundige op de afdeling waar u bent 
opgenomen.

Medicijnen
Het is belangrijk dat uw specialist 
weet welke medicijnen u gebruikt. Ook
is de wijze van gebruik – hoeveel en 
op welke tijdstippen van de dag – 
van belang. Neemt u daarom uw 
medicatieoverzicht (AMO) en/of 
medicijnen mee naar het ziekenhuis. 
Het liefst met de bijbehorende 
verpakking. De medicijnen die u 
tijdens uw verblijf nodig heeft, 
ontvangt u van het ziekenhuis. Het is 
wel verstandig voor de eerste 24 uur 
uw eigen medicijnen mee te nemen. 
Denk hierbij aan inhalatiemedicijnen 
en eventueel de anticonceptiepil. 
Neem geen (eigen) geneesmiddelen 
in zonder dit te bespreken met uw 
behandelend arts. Een combinatie 
van geneesmiddelen is niet altijd 
wenselijk en kan zelfs gevaarlijk zijn.

Wij vragen u uw 
medicatie-
overzicht en/of
medicijnen mee 
te nemen
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Voor patiënten die een 
operatie krijgen
Preoperatief bureau
U heeft op het Preoperatief 
bureau afspraken gemaakt over 
de anesthesie tijdens uw opname 
in het ziekenhuis. Wellicht moet 
u nuchter blijven. Houdt u zich 
dan aan de gemaakte afspraken.
U heeft de folder ontvangen 
Preoperatief onderzoek en 
anesthesie. Hierin kunt u precies 
nalezen wat nuchter zijn betekent 
en welke voorbereidingen voor u 
van toepassing zijn.

Niet fit de dag voor de ingreep?
Als u de dag vóór uw operatie 
erg verkouden bent, koorts heeft 
of een ontsteking, neem dan 
contact op met de polikliniek van 
uw behandelend arts. Het kan 
zijn dat uw operatie beter op een 
ander tijdstip kan plaatsvinden. 
Dit is in het belang van uw veilig-
heid en herstel na de operatie. 

Medicijnen op de dag van de 
operatie
Meestal kunt u uw eigen 
medicijnen innemen op de dag 
van de operatie. U hoort op het 
preoperatief bureau welke 
medicijnen u niet mag innemen. 
Overleg, bij twijfel, altijd met uw 
behandelend arts.
Tijdens het gesprek op het 
Preoperatief bureau met de 
medewerker van de apotheek 
wordt het medicatieoverzicht 
besproken (AMO). Als er na dit 
gesprek nog veranderingen zijn 
in uw medicijngebruik, noteert 
u dit dan op het medicatie-
overzicht en geeft u dit aan 
de verpleegkundige op de 
afdeling.

ni

Wij vragen u uw 
medicatie-
overzicht en/of
medicijnen mee 
te nemen Hoe kunt u of uw bezoek bijdragen aan het voorkómen van infecties?

n Pas vóór het eten, na toiletbezoek, na gebruik van po of urinaal, na
 hoesten of niezen handhygiëne toe. Handhygiëne betekent het wassen
 van uw handen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol.
n Gebruik voor de algemene lichaamsverzorging schone en persoons-
 gebonden toiletartikelen. 
n Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
n Houd de hand of een papieren zakdoek voor de mond bij het niezen 
 en hoesten of doe dit in de binnenkant van uw elleboog. Pas daarna 
 handhygiëne toe. 
n Gebruik papieren zakdoekjes maar één keer en gooi deze direct weg 
 na gebruik. Pas daarna handhygiëne toe. 
n Het is niet toegestaan maaltijden van thuis mee te (laten) nemen.
n Planten zijn niet toegestaan op verpleegafdelingen. Soms zijn ook 
 bloemen niet toegestaan op een afdeling.

MRSA/BRMO
Het is belangrijk dat u ons laat weten als u: 
n De afgelopen twee maanden in een andere zorginstelling heeft 
 gelegen 
n Beroepsmatig in contact komt met levende varkens, levende vlees-
 kalveren of met levende vleeskuikens op een veebedrijf
n Woont op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf
n De partner/verzorger bent van iemand die positief is voor MRSA/
 BRM

Isolatieverpleging
Soms is het nodig dat u geïsoleerd (dus apart van anderen) wordt 
verpleegd, vanwege een bacterie, virus of lage weerstand. De reden 
voor het geïsoleerd verplegen legt de arts of verpleegkundige aan u uit.
Als u geïsoleerd verpleegd moet worden, krijgt u meestal een 
eenpersoonskamer toegewezen met een eigen badkamer en toilet. 
Onze zorgverleners nemen gerichte voorzorgsmaatregelen tijdens de 
verzorging en behandeling, denk hierbij aan het dragen van een muts, 
mondneusmasker, handschoenen en schort.
Het is voor u als patiënt en voor uw naasten vaak niet prettig om in 
isolatie verpleegd te worden. Het is echter alleen op deze manier 
mogelijk om eventuele besmettingen te voorkomen. Deze maatregelen 
worden in alle Nederlandse ziekenhuizen getroffen en zijn gebaseerd op 
landelijk geldende richtlijnen.

Zorg na ontslag
Als u van tevoren al weet dat u na uw verblijf in het ziekenhuis verzorging 
en/of verpleging nodig hebt, kunt u dat bijvoorbeeld met familie of 
naasten regelen. U kunt ook naar de mogelijkheden informeren bij het 
zorgloket (in het kader van de Wmo) van uw gemeente.



Wat 
kunnen
wij u 
bieden

n Welkom op de verpleegafdeling
In VieCuri verblijft u op een verpleegafdeling met patiënten die vergelijkbare zorg nodig 
hebben als u. Dat zijn patiënten met een soortgelijke aandoening of die worden behandeld 
door hetzelfde specialisme. Elke verpleegafdeling heeft een open woonkamer waar u rustig 
kunt zitten, lezen, anderen ontmoeten en koffie of thee drinken.

Belangrijke
informatie
over onze
faciliteiten
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Wat 
kunnen
wij u 
bieden

Opnamegesprek
Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige, 
die u naar uw kamer brengt en wegwijs maakt op de afdeling. Aan de 
hand van een uitgebreide lijst bespreekt de verpleegkundige met u de 
bijzonderheden over uw opname, zoals een eventueel dieet of over-
gevoeligheid. U kunt tijdens dit gesprek ook uw persoonlijke aandachts-
punten of specifieke wensen, bijvoorbeeld op het gebied van verzorging
aangeven. Uw gegevens worden geregistreerd in uw elektronisch 
patiëntendossier. Op die manier is belangrijke informatie voor iedereen 
zichtbaar die bij uw behandeling betrokken is.
U krijgt een polsbandje met uw naam, geboortedatum en de verpleeg-
afdeling waar u verblijft. Zo kunnen onze medewerkers altijd zien dat zij 
de juiste patiënt voor zich hebben.
Tijdens uw verblijf informeert uw arts u over uw operatie, de onderzoeken
of andere afspraken die voor u zijn gepland. Vraagt u gerust als u iets 
niet begrijpt of als de reden van een onderzoek of behandeling niet 
duidelijk is. De verpleegkundigen vertellen u wat u kunt verwachten en 
welke voorbereidingen eventueel nodig zijn. Ook zij helpen u graag. 

Uw kamer
Op de verpleegafdelingen zijn één-, twee- en driepersoonskamers. Alle 
kamers hebben eigen sanitaire voorzieningen. Bij de indeling van de 
kamers is uw medische situatie doorslaggevend.

Gemengd verplegen 
Op de meeste afdelingen wordt gemengd verpleegd. Dat betekent dat 
er op één patiëntenkamer zowel mannen als vrouwen liggen. Heeft u 
bezwaar tegen opname op een ‘gemengde’ patiëntenkamer, dan kunt 
u dit kenbaar maken tijdens het gesprek op het preoperatief bureau, bij 
het secretariaat van uw behandelend arts of als u met spoed bent 
opgenomen bij de verpleegkundige van de afdeling. Wij proberen dan 
een passende kamer te regelen.

Radio/Televisie/Telefoon
U kunt gratis gebruik maken van de radio. U krijgt hiervoor een hoofd-
telefoon. Tegen betaling kunt u gebruik maken van televisie, telefoon en 
internet. Meer informatie krijgt u van de verpleegkundige op de afdeling.
Op de meeste afdelingen kunt u natuurlijk ook gebruik maken van 
uw eigen mobiele telefoon. Uit veiligheidsoverwegingen mag deze niet 
worden gebruikt op afdelingen met speciale apparatuur, zoals de 
Intensive Care of de Hartbewaking. 

Servicepakket
Als extra service biedt VieCuri de mogelijkheid te kiezen voor meer 
privacy en extra comfort in de vorm van het servicepakket. Tegen 
betaling kunnen patiënten hiervan gebruik maken. 
Dit pakket wordt op alle afdelingen aangeboden met uitzondering 
van de Acute Opname Afdeling, Intensive Care, CCU, verpleegafdeling 
Gynaecologie/Obstetrie en Dagverpleging (Venlo). Wilt u hiervan gebruik
maken? Reserveer het servicepakket bij onze voedingsadministratie, te 
bereiken via telefoon (077) 320 55 55. Als u met spoed bent opgenomen,
vraag hier dan naar bij de verpleging.

Bloemen op de afdeling
Op veel afdelingen mag uw bezoek bloemen meenemen. 
Op onderstaande afdelingen zijn in verband met infectiegevaar geen 
bloemen toegestaan:
n Acute Opname Afdeling (AOA) n Cardiologie n Chirurgie 
n Hartbewaking n Intensive Care n Interne Geneeskunde 
n Verpleegafdeling Kindergeneeskunde n Longgeneeskunde
n Maag-, Darm- Leverziekten n Neonatologie n Orthopedie

Voor patiënten die een 
operatie krijgen
Wanneer u wordt geopereerd, 
vindt de voorbereiding op de 
operatie plaats op de afdeling. 
U krijgt operatiekleding aan en 
u wordt gevraagd uw lenzen, 
gebit of gehoorapparatuur uit 
te doen. Verder wijzen wij u op 
de afspraken die gemaakt zijn 
tijdens uw gesprek op het 
Preoperatief bureau over 
‘nuchter blijven’ en overige 
aandachtspunten (zoals 
sieraden, piercings en leeg-
plassen). U kunt deze nalezen 
in de folder Preoperatief 
bureau en anesthesie. Bij 
sommige ingrepen is het nodig 
om de plaats van behandeling 
te scheren. Dit gebeurt 
in het ziekenhuis.

ni
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Op de afdeling
Tussen de onderzoeken en behandelingen door ligt u in het ziekenhuis 
vaak lang te wachten. Afleiding is dan prettig om de tijd goed door te 
komen. Als u uit bed mag, kunt u gerust ook uw kamer verlaten. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om naar een andere plek in het ziekenhuis 
te gaan. Neem eens een kijkje in de open woonkamer om rustig te zitten 
of een praatje te maken met anderen. Ook kunt u zowel in Venlo als in 
Venray naar het restaurant of de winkels op de begane grond. Ook als u 
behoefte heeft aan een moment van bezinning dan bieden wij daar 
gelegenheid voor in het Stiltecentrum (locatie Venlo) en de Kapel 
(locatie Venray). Als u de afdeling verlaat wilt u de verpleging dan laten 
weten waar zij u kunnen vinden? 

Douchen of wassen
Elke kamer heeft een eigen badkamer met wastafel, douche en toilet. 
Als het nodig is, kan de verpleegkundige u helpen bij het douchen. Als 
u niet uit bed kunt en hulp nodig heeft bij het wassen, dan hebben wij 
daarvoor het zogenoemde wassen zonder water. Hiervoor gebruiken 
wij speciale doekjes die de huid reinigen en deze voorzien van een 
beschermende lotion. Afdrogen hoeft niet meer. Het wassen zonder 
water is hygiënisch en de meeste patiënten geven aan dit prettiger te 
vinden dan het wassen met water. Als u niet in bed hoeft te blijven, kunt 
u overdag makkelijk zittende kleding dragen. 

Globale dagindeling: 
 
Wakker worden: vanaf 7.00 uur

Ontbijt: vanaf 08.15 uur

Koffie/thee/frisdrank: 10.00 uur

Lunch: 12.00 - 13.00 uur

Koffie/thee/frisdrank: 14.00 uur

Warme maaltijd: 17.00 uur

Koffie/thee/frisdrank: 19.00 uur

Nachtrust: 22.00 uur

n Tijdens uw opname
Hoe ziet uw dag eruit als u bent opgenomen in het ziekenhuis? Wat is de globale dagindeling?
Wanneer kunt u uw bezoek ontvangen? Hieronder geven wij een indruk van de gang van 
zaken. 

In de open 
woonkamer op 
de afdeling kunt 
u en uw bezoek 
gratis koffie en 

thee nemen

ni
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Maaltijden
Op de locatie Venlo is het ook mogelijk uw warme maaltijd te gebruiken 
in het restaurant Thuiz op de eerste verdieping (personeelsrestaurant). 
U kunt hiervoor een voucher krijgen bij de voedingsassistente op de 
afdeling. Bezoek kan hier een maaltijd nuttigen tegen het geldende 
tarief. Thuiz hanteert verschillende tarieven voor personeel en bezoekers.

Tegen betaling kunnen u en uw bezoek ook een maaltijd gebruiken in 
petit restaurant La Vie op de begane grond aan de Zorgboulevard. 
La Vie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 20.15 uur.
Op zaterdag en zondag zijn de openingstijden van 11.00 - 19.00 uur.

‘Eet u Beter’/ondervoeding
In VieCuri besteden wij extra aandacht aan uw voedingstoestand. Het is
bewezen dat een patiënt in een goede voedingstoestand sneller herstelt
van een ingreep. Daarom krijgt een patiënt die ondervoed is extra 
snacks met een hoge voedingswaarde aangeboden. Daarnaast geldt 
dat voldoende eten en drinken bijdraagt aan uw herstel. 

Pijnbestrijding
Na een operatie of ten gevolge van ziekte kunt u pijn hebben. Pijn is niet 
prettig. Daarnaast kan pijn het genezingsproces nadelig beïnvloeden. 
Minder pijn betekent een sneller herstel en minder complicaties. Daarom 
proberen we in VieCuri om ernstige pijn ‘voor te blijven’. Dit houdt in dat 
u standaard medicijnen krijgt om uw pijn te verminderen, aangepast aan 
uw operatie of ziekte. Meer informatie vindt u in de folder Zorgrisico’s of 
op de website www.viecuri.nl

Decubitus 
In ons ziekenhuis besteden wij veel aandacht aan het voorkomen van 
decubitus of ‘doorliggen’. Decubitus kan in veel gevallen voorkomen 
worden, maar als dit toch ontstaat, dan hoeft het niet erger te worden. 
Door elke twee uur van houding in bed te veranderen, voorkomt u dat 
uw huid gaat broeien of stuk gaat. Als u dit kunt, wissel de halfzittende 
houding af met een andere houding, bijvoorbeeld de zijligging. De 
verpleegkundige kan u informeren over de juiste houdingen in bed of 
op de stoel. Meer informatie vindt u in de folder Zorgrisico’s of op de 
website www.viecuri.nl of www.wondzorglimburg.nl

Valpreventie
Het is belangrijk dat u niet valt, ook niet tijdens een bezoek aan het 
ziekenhuis. Wij vragen u dringend een (loop)hulpmiddel  mee te nemen 
als u:
n moeite heeft om zelfstandig te lopen of te staan
n minder goed hoort of ziet de laatste tijd
n de afgelopen zes maanden bent gevallen
n de afgelopen maanden duizelig bent geweest

Parkeren
Voor het parkeerterrein van VieCuri, locatie Venlo geldt betaald parkeren. 
Met de parkeerkaart die u bij bij aankomst ontvangt bij de slagboom, 
kunt bij vertrek afrekenen bij een van de betaalautomaten. Na betaling 
kunt u met de parkeerkaart het terrein verlaten. Op het parkeerterrein van 
de locatie Venray kunt u gratis parkeren.

Rolstoel
Bent u moeilijk ter been? In de hal bij de hoofdingang staan rolstoelen. 
Voor gebruik heeft u een muntstuk van één of twee euro nodig. Bij het 
terugzetten van de rolstoel bij de hoofdingang krijgt u uw muntstuk weer 
terug.

Bezoek
Onze bezoektijd op beide 
locaties is dagelijks: 
Van 14.30 uur tot 20.00 uur

De volgende afdelingen 
hebben aangepaste bezoek-
tijden: 
Acute Opname Afdeling: 
11.00 - 12.00 uur en 
14.30 - 20.00 uur

Eerste Hart Hulp: 
Bezoek op afspraak

Geboortecentrum 
Noord-Limburg: 
Er zijn geen vaste bezoektijden. 
Het jonge gezin bepaalt wanneer 
zij bezoek willen ontvangen op 
de kraamsuite. Dit is mogelijk 
tussen 9.30 - 22.00 uur.

Intensive Care: 
Bezoek op afspraak

Verpleegafdeling 
Kindergeneeskunde: 
14.00 - 19.00 uur 

Braincare Unit (BCU): 
14.30 - 15.30 uur en 
19.00 - 1945 uur

Het bezoekuur is een belangrijk 
moment van de dag. 
Omdat voor veel patiënten rust 
belangrijk is, vragen wij u niet 
meer dan twee bezoekers tegelijk 
te ontvangen. Wanneer u niet in 
bed hoeft te blijven, kunt u met 
uw bezoek naar de woonkamer 
van de afdeling gaan. Daar 
kunnen u en uw bezoek gratis 
koffie en thee nemen.

ni
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Samenwerking
Onze medewerkers werken in wisselende diensten, vaak in een dag-, 
avond- en nachtdienst. Medisch specialisten, verpleegkundigen en 
andere medewerkers rapporteren aan het eind van de dienst of na 
een consult in uw dossier. Ook dragen zij op het einde van hun dienst
mondeling de bijzonderheden aan hun collega’s over. Zo is iedereen 
steeds van uw situatie op de hoogte. 

Hoofdbehandelaar 
Tijdens uw opname is één medisch specialist eindverantwoordelijk 
voor uw behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar. U heeft dus altijd 
maar één hoofdbehandelaar. De dagelijkse leiding is vaak in handen 
van de arts-assistent of de zaalarts. Die bespreekt de behandeling 
met u. U kunt deze arts-assistent of de zaalarts uw vragen stellen. 
Uw hoofdbehandelaar kan wel andere medisch specialismen ‘te hulp’ 
(in medebehandeling) vragen. Deze specialisten komen dan langs 
voor een probleem dat op hun vakgebied ligt. Deze artsen zijn dan 
‘medebehandelaars’. 

Uw hoofdbehandelaar is de schakel tussen de verschillende artsen en 
verantwoordelijk voor de coördinatie van uw behandeling. Soms heeft u 
tijdelijk een andere hoofdbehandelaar. Bijvoorbeeld tijdens een verblijf

n Mensen die voor u klaarstaan
In VieCuri willen wij u de best mogelijke zorg bieden. Daarvoor werken er op de verpleeg-
afdeling verschillende zorgverleners samen als team. Onderling overleg en contact is daarbij 
belangrijk, zowel voor u als patiënt, als voor uw familie of de zorgprofessionals onder elkaar. 



Op de afdeling bestaat het team uit 
verschillende zorgverleners zoals uw 
behandelend arts, verpleegkundigen 
en verzorgenden, maar ook arts-
assistenten, zaalartsen, co-assistenten, 
verpleegkundig specialisten, physician 
assistants, leerlingen, vrijwilligers en 
afdelingsassistenten.
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op de Intensive Care. Daar is de intensivist uw hoofdbehandelaar. Weet 
u niet wie uw hoofdbehandelaar is of wilt u een gesprek met uw 
hoofdbehandelaar? Vraag het aan de arts-assistent, de zaalarts of de 
verpleegkundige.

VieCuri opleidingsziekenhuis
VieCuri is een erkend opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat onze 
medisch specialisten en verpleegkundigen hun toekomstige collega’s 
opleiden. Op de badges van de ziekenhuismedewerkers kunt u zien met 
wie u te maken heeft. Het kan dus voorkomen dat u tijdens uw verblijf 
te maken krijgt met een van de arts-assistenten. De arts-assistenten 
werken altijd in nauw overleg met de hoofdbehandelaar die hierbij altijd 
de eindverantwoordelijke blijft.

(Leerling) verpleegkundige
Op de verpleegafdeling krijgt u het meest te maken met de verpleeg-
kundige. Ook werken op de meeste afdelingen leerling-verpleegkun-
digen en studenten. Zij werken altijd onder supervisie van een verpleeg-
kundige. De verpleegkundigen zijn dag en nacht aanwezig. Als team 
zijn zij verantwoordelijk voor uw verpleging en verzorging. De verpleeg-
kundigen geven ook informatie en uitleg. U kunt met de meest 
voorkomende vragen bij hen terecht. 

Andere hulpverleners
Het team op de afdeling bestaat naast de arts en de verpleegkundige 
nog uit arts-assistenten, zaalartsen, co-assistenten, verpleegkundig 
specialisten en physician assistants. 

Ook kunt u te maken krijgen met secretaressen, fysiotherapeuten, (vaat)
laboranten, gipsverbandmeesters, spiritueel zorgverleners, logopedisten,
medewerkers van de schoonmaakdienst, transferverpleegkundigen, 
diëtisten en voedingsassistenten.

Vrijwilligers
In ons ziekenhuis werken op beide locaties gastdames en gastheren. 
Deze mensen zetten zich belangeloos in voor patiënten en bezoekers 
om het verblijf of bezoek in ons ziekenhuis aangenamer en makkelijker 
te maken.



n Voorzieningen in het ziekenhuis 
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van een aantal voorzieningen in het ziekenhuis.
Hier vindt u een overzicht. 

U bent 
van harte 

welkom bij 
La Vie in Venlo 

en Venray!
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De ondernemers van 
de Zorgboulevard zijn: 
n Apotheek VieCuriVitaal
n Petit restaurant La Vie
n Gifts Bizz
n Huizenaar Kappers
n Huizenaar 
 Haarwerkspecialisten
n Penders Voetzorg
n Medicura - Proteion Thuiszorg
n OOGpunt
n Stufkens Hoorcentrum
n Medipoint
n Van Lierop Orthopedie
n Kousen-Zorg
n Ziekenvervoer 
 (Taxi & Touringcar Geerets)

Ook het Patiëntenservicebureau 
(PSB) is aan de Zorgboulevard 
gesitueerd. 

Vriendenstichting 
VieAmi: 
VieAmi is de vriendenstichting 
van VieCuri. Wij maken ons sterk 
voor mooie extra’s voor onze 
patiënten. Zoals de Parkeertaxi’s 
en de vleugelpiano in de hal. 
Uw hulp is hierbij heel welkom! 
Kijk op www.vieami.nl

Stiltecentrum en gebedsruimte
Op de locatie Venlo is een Stiltecentrum waar iedereen welkom is (route-
nummer 19). Hier kunt u een kaarsje opsteken of een gebedsintentie 
opschrijven. In deze ruimte is een gedeelte af te scheiden die dienst kan 
doen als gebedsruimte voor moslims. Er is tevens een rituele wasruimte. 
Op de locatie Venray is de kapelruimte steeds vrij toegankelijk.

Geestelijke en spirituele verzorging
De spiritueel zorgverleners zijn beschikbaar voor iedereen die dat wenst.
U kunt beroep op hen doen voor een vertrouwelijk gesprek, steun na 
slecht nieuws of wanneer u voor een moeilijke keuze staat.
U kunt een afspraak maken via de verpleegkundige van de afdeling. 

Faciliteiten
In het ziekenhuis zijn winkels waar u kranten, tijdschriften, ansichtkaarten,
bloemen, toiletartikelen, versnaperingen en speelgoed kunt kopen. 
Tevens vindt u op de beide locaties restaurant La Vie, waar u terecht 
kunt voor een kop koffie en diverse versnaperingen.

Zorgboulevard
De locatie Venlo beschikt over een Zorgboulevard. Aan deze Zorg-
boulevard bieden regionale ondernemers hun zorggerelateerde 
producten en diensten aan iedereen die in het Venlose ziekenhuis komt. 
De Zorgboulevard bevindt zich in de directe nabijheid van het centrale 
hal en is niet te missen voor wie het ziekenhuis in- of uitloopt. 

Kapper 
Op de locatie Venlo is een kapsalon op de Zorgboulevard. U kunt u 
een afspraak regelen via telefoonnummer (077) 321 11 60 of via de 
verpleegkundige van de afdeling. Indien nodig komt de kapper aan 
bed. De kosten voor de kapper zijn voor uw eigen rekening

Pedicure/manicure
Op uw verzoek kan een pedicure/manicure bij u langs komen. U kunt 
een afspraak maken via telefoonnummer (077) 320 54 24. De pedicure 
is meestal op donderdagochtend in huis. Ze komt bij u aan bed. 
De kosten voor de pedicure zijn voor uw eigen rekening.

ni

ni
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Wij 
wensen
u een 
goed
herstel

n Naar huis
Wat komt er zoal kijken bij uw vertrek uit ons ziekenhuis? Hier vindt u een aantal aandachts-
punten. 

Alle
informatie
over uw

ontslag uit ons
ziekenhuis

Kosten ziekenhuiszorg
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is 
wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen 
ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden 
een groot deel van de kosten van ziekenhuis-
zorg. U betaalt echter altijd een verplicht 
eigen risico. De hoogte van het eigen risico 
wordt elk jaar landelijk vastgesteld. Heeft u 
zorg nodig die niet onder de basisverzekering 
valt, dan kan het zijn dat u een deel van de 
rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw 
aanvullende verzekering.
Ook als uw zorgverzekeraar geen contract 
heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een 
deel van de kosten zelf betalen. Het is altijd 
raadzaam uw polis te raadplegen of bij uw 
zorgverzekeraar te informeren of de kosten 
worden vergoed.

Op al onze diensten en behandelings-
overeenkomsten zijn de algemene betalings-
voorwaarden van VieCuri Medisch Centrum 
van toepassing. De betalingsvoorwaarden en 
uitgebreidere informatie over de kosten van 
ziekenhuiszorg vindt u op www.viecuri.nl 
praktische informatie of kunt u vragen bij het 
patiëntenservicebureau. 

ni
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Wanneer mag u naar huis?  
Uw behandelend arts bepaalt wanneer een verblijf in het ziekenhuis 
voor u niet langer noodzakelijk is. Voor uw vertrek bespreekt de arts met 
u de nazorg. 

Transferverpleegkundige
Als tijdens uw ziekenhuisopname blijkt, dat u na ontslag uit het zieken-
huis verzorging en/of verpleging nodig heeft, kunt u dit bespreken met 
een verpleegkundige van de afdeling. Uw hulpvraag wordt besproken 
met de verpleegkundige van het Transferbureau. Die regelt de nazorg 
als uw medische behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Het kan 
hierbij gaan om zorg in de thuissituatie of zorg in een andere instelling, 
bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis of hospice.  
Het Transferbureau is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag 
tussen 08.30 uur tot 17.00 uur, via telefoonnummer (077) 320 53 77.

Medicijnen
Als de arts medicijnen voorschrijft, wordt deze ontslagmedicatie door 
medewerkers van het Apotheek Transfersteunpunt gecontroleerd en met
u doorgesproken. Daarna wordt het recept doorgefaxt naar de poli-
klinische apotheek of uw eigen apotheek met het verzoek deze, voor een
termijn van veertien dagen, klaar te maken. U kunt de voorgeschreven 
medicatie bij de apotheek af (laten) halen of thuis laten bezorgen.

Bericht aan uw huisarts 
Uw huisarts ontvangt een ontslagbrief met een verslag van uw 
behandeling in het ziekenhuis, uw gesteldheid bij ontslag en de 
eventuele nazorg.

Informatie nazorg
Met uw behandelend arts heeft u gesproken over een eventuele 
controle of nabehandeling. Controle vindt plaats op de polikliniek. 
De verpleegkundige laat u weten welke afspraken er voor u zijn 
gemaakt. Uw behandelend arts of de verpleegkundige zal u uitleg 
geven over de nazorg en wat u wel of niet mag doen na ontslag uit 
het ziekenhuis. 

Bent u ongerust? U kunt ons altijd bellen! 
Bij uw vertrek uit het ziekenhuis bent u zo goed mogelijk voorgelicht 
over eventuele problemen die kunnen ontstaan als u weer thuis bent. 
Ervaart u problemen die volgens u verband houden met uw ziekenhuis-
opname of maakt u zich ongerust? U kunt ons altijd bellen! 

Tevreden/Ontevreden
Zorgen dat onze patiënten goed behandeld en verzorgd worden is 
onze taak. Vanzelfsprekend stellen wij het op prijs als u ons laat weten 
dat u tevreden bent. U kunt dat het beste rechtstreeks aan de persoon 
of afdeling kenbaar maken. Iedereen is tenslotte blij met een schouder-
klopje. Daarop vormen onze medewerkers geen uitzondering. Wanneer 
u minder tevreden bent, bespreekt u dit dan met de direct betrokken 
medewerker of arts. Als dit gesprek niet naar wens verloopt of u kunt om 
welke reden dan ook bepaalde klachten of ervaringen niet rechtstreeks 
bespreken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met onze klachten-
functionaris. U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch of schriftelijk
indienen. Ook kunt u via www.viecuri.nl/tevreden-ontevreden een 
elektronisch formulier invullen en versturen. Na ontvangst van een 
schriftelijke reactie neemt de klachtenfunctionaris zo spoedig mogelijk
contact met u op. Geef daarom een (mobiel)telefoonnummer en/of 
e-mailadres op, waarop u ook overdag te bereiken bent. In overleg met 
u wordt bepaald wat met uw klacht wordt gedaan. De door u verstrekte 
informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

niMijnVieCuri: 
Steeds meer 
de regie in 
eigen hand

MijnVieCuri is het persoonlijke 
digitale portaal, speciaal voor 
patiënten van VieCuri Medisch 
Centrum. Hiermee krijgt u altijd 
en overal op een veilige manier 
toegang tot uw medisch dossier. 
U kunt uw persoonlijke gegevens 
bekijken en wijzigen, vragenlijsten 
invullen voor uw bezoek aan 
uw specialist, zelf een vervolg-
afspraak plannen en uitslagen 
van onderzoeken inzien. Zo bent 
u beter voorbereid op uw bezoek 
aan VieCuri en krijgt u steeds 
meer de regie over uw zorgproces 
en gezondheid in eigen hand.

Hoe werkt MijnVieCuri?
Uw patiëntenportaal is bereikbaar 
via een computer of tablet met 
internet. Op www.viecuri.nl klikt u 
op ‘Inloggen MijnVieCuri’. U kunt 
ook rechtstreeks inloggen op 
www.mijnviecuri.nl.
Meer informatie over MijnVieCuri 
vindt u op www.viecuri.nl/
veelgestelde-vragen/
patientenportaal-mijnviecuri/
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Registratie en identificatie 
Het ziekenhuis heeft een aantal gegevens van u geregistreerd. Deze 
staan op uw ziekenhuispas. Wij registreren onder meer uw naam, adres 
en geboortedatum. Zorgverleners in het ziekenhuis moeten er altijd 
zeker van zijn dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Daarom geldt 
voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen een wettelijke 
identificatieplicht. In de praktijk betekent dit dat u zich bij elk bezoek 
aan het ziekenhuis moet kunnen legitimeren met een geldig legitimatie-
bewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Deze registratie en
identificatie is ervoor om u tegen fraude met identiteiten te beschermen 
en om fouten bij het uitwisselen van gegevens te voorkomen.

Op veel verschillende momenten controleren wij uw identiteit. Dat houdt 
onder andere in dat we bepaalde gegevens vaker aan u vragen zoals uw
naam en geboortedatum. Vaak zelfs meerdere keren tijdens één bezoek. 
Dit doen wij om u veilige zorg te kunnen bieden. We willen er zeker van 
zijn dat het juiste onderzoek of de juiste behandeling bij u plaatsvindt.

Wijzigingen in uw gegevens ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Dat 
geldt voor uw persoonlijke gegevens, maar ook wanneer u overstapt 
naar een andere zorgverzekeraar. 
U kunt een aantal van uw gegevens wijzigen via uw patiëntenportaal 
MijnVieCuri, ook kunt u uw gegevens telefonisch wijzigen, aan de 
informatiebalies in de centrale hal op beide ziekenhuislocaties of via 
mail. Op onze website leest u hier meer over.

Rechten en plichten
Uw rechten en plichten als patiënt zijn wettelijk geregeld, onder 
andere in de Wet  Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), 
de Wet Medisch-Wetenschappelijk  Onderzoek en de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 

n Goed om te weten
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zorg verlenen en hoe u deze ervaart. VieCuri doet dit met de ‘Consumer 
Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z)’. Een deel van de patiënten ontvangt 
een brief met de vraag om mee te doen met dit onderzoek. De selectie 
van die patiënten gebeurt door een onafhankelijk bureau. Daarnaast 
vragen wij onze patiënten actief om hun mening over het ziekenhuis en 
de hulpverlener kenbaar te maken via zorgkaartnederland.nl.

Cliëntenraad 
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Raad 
van Bestuur van het ziekenhuis. De cliëntenraad kan onafhankelijk 
zaken aan de orde stellen die voor u als patiënt van belang zijn. 
De cliëntenraad behartigt de belangen van de patiënten van VieCuri in 
het algemeen en is er niet voor individuele klachten.

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis te verwerven en 
betere  behandelmethoden te ontwikkelen. Binnen VieCuri zien we 
er nauwgezet op toe dat het wetenschappelijk onderzoek op een 
verantwoorde manier gebeurt. Hiervoor zijn strikte regels opgesteld. 
Bij wetenschappelijk onderzoek maakt men vaak gebruik van patiënten-
gegevens of van lichaamsmateriaal.

n Gebruik Patiëntengegevens bij wetenschappelijk onderzoek 
Het gebruik van patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
gebeurt meestal anoniem. Dit betekent dat de onderzoeker niet weet om 
welke patiënten het gaat. Is het gebruik van anonieme patiëntgegevens 
niet mogelijk dan worden gecodeerde gegevens gebruikt. De patiënt-
gegevens worden van een unieke code voorzien. Alleen uw behandelend
arts kan het verband leggen tussen deze code en uw persoons-
gegevens. 

n Gebruik van restmateriaal bij wetenschappelijk onderzoek
In het kader van onderzoek en behandeling door een arts wordt regel-
matig lichaamsmateriaal afgenomen zoals bloed, urine en lichaams-
weefsel. Meestal blijft er wat lichaamsmateriaal over wat voor weten-
schappelijk onderzoek gebruikt kan worden. Dit wordt ‘restmateriaal’ 
genoemd. Ook het gebruik van restmateriaal voor wetenschappelijk 
onderzoek gebeurt meestal anoniem.

Voor onderzoek met anonieme gegevens of gecodeerd restmateriaal 
is uw toestemming niet nodig, u kunt hiertegen wel bezwaar maken. 
Voor het verstrekken van niet-anonieme of niet gedecodeerde patiënt-
gegevens of restmaterialen is uw toestemming nodig tenzij dat in 
redelijkheid niet mogelijk is.

Bezwaar
Wilt u bezwaar maken tegen gebruik van uw anonieme of gedecodeerde
patiëntgegevens of restmateriaal dan kunt u dit kenbaar maken door het 
formulier “Verklaring van bezwaar” in te vullen en te ondertekenen. Uw 
bezwaar wordt opgenomen in uw  patiëntendossier. U vindt dit formulier 
op www.viecuri.nl of bij het patiëntenservicebureau.

Deelname door patiënt aan wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek waar deelname van u als patiënt wordt 
gevraagd, gebeurt uitsluitend nadat u van tevoren gedetailleerd bent 
geïnformeerd over het onderzoek en u hiervoor toestemming hebt 
gegeven.

Uw rechten zijn onder andere het 
recht op informatie, het verlenen van 
toestemming voor een behandeling 
of ingreep, het recht inzage/afschrift 
van uw medische gegevens en het 
recht op een second opinion (tweede 
mening).

Uw plichten zijn onder andere het 
meenemen van uw identificatie-, 
zorgverzekerings- en BSNgegevens, 
het naar beste weten geven van 
inlichtingen aan de hulpverlener en 
het verlenen van medewerking aan 
onderzoek/behandeling waarvoor u 
toestemming heeft gegeven.

Uitgebreide informatie over uw 
rechten en plichten, een second 
opinion, onze huisregels en 
dergelijke vindt u in de folder ‘Goed 
om te weten”.  Deze vindt u in de 
folderrekken in de centrale hal, op 
de poliklinieken en op de verpleeg-
afdelingen. Of kijk op onze website 
www.viecuri.nl.
U kunt de folder ook opvragen bij 
het Patiëntenservicebureau locatie 
Venlo, routenummer 10. Telefonisch 
via nummer (077) 320 54 45

Inzet tolk
Tolk voor doven en slechthorenden
Als u niet goed hoort, is communiceren
met de arts of verpleegkundige soms 
lastig. De inzet van een tolk voor 
doven en slechthorenden kan dan 
een oplossing bieden. Dit kan een 
schrijf- en/of gebarentolk zijn. Een 
tolk is gemakkelijk via Tolknet aan 
te vragen door uzelf, maar de zorg-
verlener kan het ook voor u regelen. 

Tolkentelefoon
Als u geen Nederlands spreekt, kunt 
u gebruik maken van de tolken-
telefoon. Via een telefoon  met luid-
spreker is het mogelijk meerdere 
mensen tegelijk te laten meeluisteren 
dan wel  meepraten. Door het 
inschakelen van een tolk kunnen u 
en uw zorgverleners elkaar beter
begrijpen. De tolk kunt u via uw 
zorgverlener aanvragen.

Wat vindt u van onze zorg?
VieCuri is er voor u als patiënt. Wij 
willen dat u tevreden bent over onze 
medische zorg en dienstverlening. 
Daarom onderzoeken we op 
verschillende manieren hoe wij onze 
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n Veiligheid staat voorop
Wij doen er alles aan om uw behandeling en uw verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Maar zorg blijft mensenwerk. U kunt zelf ook meehelpen. Stel altijd vragen als dingen anders 
gaan dan u verwacht of als u het gevoel heeft dat er iets ‘niet pluis’ is.








