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1 Bezoekregeling
Het bezoekuur is voor patiënten een
belangrijk moment van de dag. Toch kan
het soms ook (te) vermoeiend zijn. Voor
het welzijn van onze patiënten hebben
wij bepaalde richtlijnen opgesteld. Wilt u
zich hieraan houden?
1.1 Op de afdeling
Beperk het bezoek tot maximaal 2
personen tegelijk. Als er meer bezoekers
zijn, los elkaar dan af. Blijf ook niet te
lang. Bedenk dat de patiënt zelf niet snel
zegt dat het te druk is. Houd daarnaast
ook rekening met medepatiënten. Het is
verstandig om vooraf een kennis of
familielid als contactpersoon aan te
stellen. Hij of zij kan dan het bezoek
regelen.
1.2 Buiten de afdeling
Als de lichamelijke conditie van de
patiënt het toelaat, kunt u samen naar
het patiëntendagverblijf op de afdeling.
1.3 Roken
Binnen de muren van MC Groep mag niet
gerookt worden. Bij MC Zuiderzee is
buiten, voor de hoofdingang, een
rookplek.
2 Bezoektijden
Dagelijks van 15.00-16.00 uur en van
19.00-20.00 uur. Tijdens de bezoekuren
bent u van harte welkom. Wilt u buiten
deze uren de patiënt bezoeken, dan
graag eerst even overleggen met de
verpleegkundige.
Afwijkende bezoektijden
Intensieve zorg en hartbewaking
Dagelijks van:
10.30-11.00 uur
15.00-15.30 uur
19.00-19.30 uur
PAAZ
Dagelijks van:
19.00-20.00 uur
Op woensdag, zaterdag en zondag van:
14.00-16.00 uur
Kinderafdeling
Dagelijks van:
15.00-16.00 uur
19.00-19.30 uur

Voor ouders/verzorgers geldt een andere
bezoekregeling.
3 Ziekenhuiswinkel
In de centrale hal is een
ziekenhuiswinkel. Hier kunnen zowel
patiënten als bezoekers terecht voor
diverse artikelen. Zoals kranten,
tijdschriften, snoep, cadeauartikelen,
bloemen, fruit en toiletartikelen.
Daarnaast kunt u hier terecht voor een
kopje koffie/thee en belegde broodjes.
Openingstijden ziekenhuiswinkel
MC Emmeloord
maandag t/m vrijdag 09.30-17.00 uur
MC Zuiderzee
maandag t/m vrijdag 08.00-20.30 uur
zaterdag en zondag 14.30-20.30 uur
Buiten openingstijden kunt u bij de
koffieautomaat koffie en thee halen.
4 Openbaar vervoer
Voor actuele reisinformatie over het
openbaar vervoer verwijzen wij u naar
het landelijke nummer (0900) 92 92 of
www.9292ov.nl. U kunt zowel in Lelystad
als in Emmeloord (met de Qliner) voor
het ziekenhuis in- en uitstappen.
5 Parkeren
Op beide ziekenhuislocaties is een aantal
parkeerplaatsen voor invaliden
beschikbaar.
Bij MC Emmeloord is voldoende gratis
parkeergelegenheid op het
ziekenhuisterrein.
Bij MC Zuiderzee is de parkeerplaats van
de gemeente en moet u betalen voor het
parkeren. Automobilisten krijgen bij de
slagboom een parkeerkaart. U kunt
achteraf afrekenen aan de automaten bij
de ingang van het parkeerterrein.
Betalen kan met munten, biljetten,
chippen en creditcards.
Na 18.00 uur hoeft niet betaald te
worden. Dit geldt niet op koopavond
(donderdag); dan moet betaald worden
tot 21.00 uur.

6 Eigen vervoer
6.1 Lelystad → Emmeloord
• Via de A6, afslag 14.
• Einde afrit links (Hannie
Schaftweg, N717).
• Na 300 meter, 2e afslag rotonde.
• Na 600 meter, 2e afslag rotonde.
• Na 1 kilometer rechts de oprit van
de N351 op, richting Urk.
• Na 300 meter links (Urkerweg).
• Na 400 meter is rechts het
ziekenhuis.
6.2 Lemmer → Emmeloord
• Via de A6 bij knooppunt
Emmeloord richting Lelystad.
• Afslag 14, richting Emmeloord.
• Zie verder 6.1
6.3 Emmeloord → Lelystad
• Via de A6, afslag 11, LelystadNoord.
• Einde afrit rechts (Houtribweg
N302).
• Na 2.6 kilometer links afslag
Lelystad (Zuigerplasdreef ). U
rijdt rechtdoor (passeert 2
rotondes, 2e afslag) en blijft de
Zuigerplasdreef volgen met
• de bocht naar links. De volgende
rotonde neemt u de 1e afslag.
• U volgt nog steeds de
Zuigerplasdreef.
• Op de volgende rotonde ziet u het
ziekenhuis recht voor u. U neemt
de 1e afslag en daarna links, de
inrit naar het parkeerterrein.
6.4 Almere → Lelystad
• Via de A6, afslag 10, richting
Lelystad.
• Einde afrit rechts (Larserweg
N302).
• Na 2.2 kilometer, 1e afslag
rotonde (de Zuigerplasdreef).
• Na 1.4 kilometer, 2e afslag
rotonde (Neringweg).
• Na 140 meter links
(Ziekenhuisweg).
• Na 90 meter links (met de bocht
mee) de Ziekenhuisweg op;
• U ziet het ziekenhuis.

MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100

8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com
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MC Dronten
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(0320) 271 911
www.mcdronten.com
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