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Televisie, radio, 

oproepsysteem, 

leesverlichting en mobiele 

telefonie 

Patiënteninformatie 

Bij uw bed is een systeem aanwezig 

waarmee u gratis televisie kunt kijken, 

radio kunt luisteren, gebruik kunt maken 

van bedleesverlichting en de 

verpleegkundige kunt oproepen. 

Oproepen verpleegkundige 

Druk op de rode knop boven op het 

toestel. De rode lamp gaat fel branden. 

De verpleegkundige is gewaarschuwd. 

Hoofdtelefoon 

De radio en televisie kunnen alleen via 

een hoofdtelefoon beluisterd worden. U 

kunt hiervoor een hoofdtelefoontje 

meenemen of kopen bij de receptie.  

Luisteren radio

 

 

 Sluit de koptelefoon aan bij het 

symbool  

 Schakel de radio in door op         te 

drukken. 

 Het volume wordt geregeld met de 

toetsen:  

 Stappen door de kanalen met de 

toetsen:  
 Uitschakelen radio druk nogmaals op:  

Televisie kijken 

 Sluit de koptelefoon aan bij het 

symbool  

 Schakel de tv in door op de toets         

te drukken.  
 Het volume wordt geregeld met de 

toetsen:  

 Stappen door de kanalen met de 

toetsen:  

 Druk voor teletekst     

 Gebruik de     

 telefoontoetsen om een pagina te 

kiezen. Stop teletekst door de toets 

in te drukken. 

 Uitschakelen tv druk nogmaals op  

Bedleesverlichting 

Schakel de verlichting in of uit met de 

toets  

Zenders 

 Televisie: U kunt kijken naar 

tientallen nationale en internationale 

zenders. De ziekenhuisomroep ‘Radio 

Tulipa TV’ zendt uit op kanaal 2 met 

nieuws over en vanuit het ziekenhuis. 

Via dit kanaal is ook Sky Radio te 

horen.  

 Radio: U kunt luisteren naar 

nationale en een enkele 

internationale zenders. Ook is Radio 

Tulipa TV te beluisteren voor 

verzoeknummers. 

 

Buiten 

gebruik 

voor 

telefonie 

(m.u.v. 

afdeling  

IC/ CCU,  

z.o.z.) 

http://www.ziekenhuisamstelland.nl/


Problemen/storing 

Als u problemen heeft met het gebruik 

van de televisie, kunt u dit doorgeven 

aan de verpleging. 

Mobiele telefonie 

Mobiel telefoneren in Ziekenhuis 

Amstelland mag, maar niet overal en 

altijd. Schakel uw telefoon in de 

volgende gevallen uit: 

 Op plaatsen waar dit aangegeven 

staat. Hier kunnen telefoons 

storingen veroorzaken aan medische 

apparatuur. 

 Tijdens gesprekken/contact met 

hulpverleners. 

 Op patiëntenkamers tijdens de 

rusttijden op de afdeling, na 22 uur ‘s 

avonds en voor 8 uur ’s morgens. 

 Als het personeel u dit vraagt.  

Verder verzoeken wij u de ringtone op 

‘stil’ te zetten en niet te luid te praten, 

zodat u geen geluidsoverlast 

veroorzaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie telefonie (alleen IC/CCU) 

Bij de bedden op de afdeling IC/CCU is 

een patiëntentelefoon aanwezig. Op deze 

afdeling moet u uw mobiele telefoon 

uitschakelen, omdat dit mogelijk storing 

kan opleveren aan apparatuur. 

Telefoonnummer 

Het telefoonnummer van uw toestel kunt 

u vinden op de telefoon. Ziekenhuis 

Amstelland geeft telefoonnummers van 

patiënten niet door aan derden. 

Telefoneren 

Met de patiëntentelefoon kunt u bellen 

naar Nederlandse vaste nummers en 

naar 06-nummers. 

Voor bellen: neem de hoorn van de 

haak, kies een ‘0’ en wacht op de 

kiestoon. Kies het gewenste 

telefoonnummer. 

Als u bereikbaar wilt zijn op uw 

telefoontoestel, dan kunt u het 

telefoonnummer doorgeven aan uw 

familie of vrienden. 

 

 

 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 

 


