
 

 

 
 

Welkom op onze Open Dag, locatie Vlissingen 
             Wat is er vandaag allemaal te doen en te zien? Hieronder het programma: 

 
Begane grond: 
 

Afdeling Programma Routenr.
Radiologie Rondleiding, o.a. te bekijken de CT scanner en echokamer. 12 
Spoed Eisende Hulp (SEH) Rondleiding, o.a. bezoek IC-faciliteit (intensive care). 

Reanimatiedemonstraties op reanimatiepop en babypop. 
SEH 

Nucleaire Geneeskunde Rondleiding, o.a. bezoek hotroom (bereiding van radioactieve stoffen 
voor onderzoek) en gammacamera (scanner). 

8 

Dermatologie Informatie over eczeem en allergieën, dermatoloog mw Galimont 
aanwezig. Smeer ‘M sessies voor kinderen, zelf zalfpotje maken. 

Zaal 1,2 

Infectiepreventie Informatie over infectiepreventie, doe zelf een hygiënetest!  31 
Oncologie/Palliatieve Zorg Film over de afdeling Oncologie en Palliatieve Zorg (zie ook 4e verd.) Aula, 7 
Bedrijfshulpverlening (BHV) Brand/blus oefening door de BHV op ons voorterrein.  
 
Restaurant Albron is geopend en biedt u een ‘binnenloper’ aan, koffie met een heerlijke appelflap voor 2,95 euro. 
 
Eerste verdieping: 
 

Afdeling Programma Routenr.
Operatiekamers (OK) 
 
 
 
 
Centrale Sterilisatie Afdeling 

Bezoek tussen 10.30 en 14.30 uur een echte operatiekamer en de 
recovery (uitslaap) ruimte. Elk half uur korte rondleiding. 
Van 11.00 tot 14.00 uur aanwezig: de heer Jansen, chirurg, over 
laparoscopische technieken en mevrouw Reichart, vaatchirurg, met 
demonstratie van lasertherapie voor spataderen. 
Centrale Sterilisatie Afdeling laat hun werk voor de OK’s zien. 

OK 
 
 
 
 
CSA 

Oogheelkunde Bezoek de afdeling Staaroperaties (tot 14.00 uur). 1 Noord 
Klinische Neuro Fysiologie 
(KNF) en 
Centrum voor Slaap-
Waakstoornissen 

De afdeling waar neurologische onderzoeken en slaaponderzoek 
plaatsvindt. Beleef zelf een video oogbewegingonderzoek (diagnostiek 
evenwichtsorgaan) of ervaar het bewegingseffect bij stimulatie van een 
armzenuw (diagnostiek zenuwgeleiding).  
U kunt ook een kijkje nemen in de slaapkamer van het ADRZ 
slaapcentrum waar de KNF-laboranten u uitleg geven over de 
registratietechniek en analyse van een slaaponderzoek. 

1 West 
 
 
 
 

Poli Gynaecologie en 
Echocentrum Michieltje 

Echoscopistes aanwezig voor het maken van een korte gratis echo 
voor zwangere vrouwen. Kadobonnen van 10 euro voor vervolgecho. 
Presentatie project ‘Veilige Start’ (hoog-risico zwangeren) door Els 
Verhage, maatschappelijk werk. Tekenwedstrijd voor kinderen. 

41 

Geboortehuis Walcheren Het Geboortehuis Walcheren opent ook haar deuren. Bezoek een 
verloskamer of de stand van Moeders voor Moeders. 

1 Oost 

Poli Kaakchirurgie Kaakchirurg en medewerkers aanwezig voor uitleg over implantologie, 
chirurgische kaakcorrecties en kaakfracturen. 

43 

 
Derde verdieping: 
 
Afdeling Programma Routenr.
Dagonderzoekscentrum en 
polikliniek Geriatrie  

Geriater en medewerkers aanwezig, korte cognitieve testjes te doen of 
bekijk de film over dementie. 

3 Noord 

Poli Psychiatrie Leven met spanning of een spannend leven? Test jezelf! 3 Noord 
 
Vierde verdieping: 
 
Afdeling Programma Routenr.
Dagbehandeling Oncologie 
en Palliatieve Zorg  

Rondleiding over de dagbehandeling voor kankerpatiënten en de 
nieuwe afdeling Palliatieve Zorg (film hierover in de Aula, route 7). 

4 Oost 

 

Overige verdiepingen/afdelingen zijn in het kader van de Open Dag niet voor het publiek te bezichtigen, dit betreft 
onder andere de verpleegafdelingen. Gelieve de rust van onze patiënten te respecteren, dank u. 


