Informatiefolder Chirurgisch Dagcentrum
Bestemd voor de begeleider van de patiënt
Inleiding
In deze folder vindt u informatie als u een
familielid, kind of kennis begeleid die voor
dagbehandeling op het Chirurgisch
Dagcentrum van het academisch ziekenhuis
Maastricht (azM) moet zijn.

Parkeergarage
Voor het gebruik van de parkeergarage dient u te
betalen. De parkeerkosten worden berekend per 10
minuten:
• Parkeertarief per 10 minuten
¤ 0.20
• Maximaal parkeertarief per dag
¤ 10,00
• Weekkaart
¤ 15,00
Als u korter dan 30 minuten in de parkeergarage
verblijft, kunt u kosteloos uitrijden. Heeft nog vragen
bezoek de website www.azm.nl of bel met het
Servicebureau Facilitair bedrijf t.043-387 52 52.

Wachtruimte
In de wachtruimte, waarin u zich nu bevindt, kunt u
wachten op uw familielid/kennis tot deze naar huis
mag.

Bezoekersrestaurant

23515-1011

Als uw familielid, kind of kennis naar de operatiekamer wordt gebracht, hebt u de mogelijkheid om
naar het bezoekersrestaurant gaan. Dit bevindt zich
boven de hoofdingang van het azM. U kunt er terecht
voor een hapje en een drankje. Het restaurant is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 20.00 uur.

geldautomaat, Chipknip en het
Patiëntenvoorlichtingscentrum.

Rolstoelen
Als u terug komt kunt u alvast een rolstoel meenemen
van het parkeerdek. Daar hebt u een 2 euro muntstuk
voor nodig die u weer terug krijgt als u de rolstoel
terug brengt.

Ophalen van uw familielid/kennis
U kunt uw familielid of kennis halen op kamer vier.
Uw kind komt na de ingreep terug op kamer twee of
drie. De eigendommen van uw familielid, kind of
kennis gaan mee naar deze kamer. U kunt zich ook
melden bij het secretariaat Dagcentrum Chirurgie.
Zij zullen u dan verwijzen naar de betreffende kamer.

Contact
Als u na het lezen van de folder nog vragen hebt kunt
bellen met het Chirurgisch Dagcentrum
telefoonnummer 043-387 24 00.
Bezoekadres:
P. Debeyelaan 25
6229 AZ Maastricht
Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043-387-65 43
W: www.azm.nl

Serrehal

E.Info. Patientenvoorlichting@azm.nl

De Serrehal (niveau 1) is de centrale hal van het azM.
U vindt er de kapsalon, fruitwinkel, cadeaushop,
boek- en tijdschriftenwinkel, bloemenzaak,
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