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Veiligheid
Voor ons ziekenhuis is veiligheid van groot belang. 
Onze beveiligingsbeambten zijn 24 uur per dag aanwezig om te waken over 
uw en onze veiligheid.
De afdeling Beveiliging neemt maatregelen ter voorkoming van diefstallen, 
vandalisme, agressie en andere criminele activiteiten. Veel toegangsdeuren 
zijn elektronisch beveiligd en alleen toegankelijk met een cardkey.

Cameratoezicht
In het Ikazia Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van videobewaking en 
cameratoezicht om de veiligheid op het terrein en in het ziekenhuis te 
verhogen. Bij alle toegangen en op verschillende plaatsen in het gebouw en 
op het terrein zijn camera’s opgesteld. Indien nodig kunnen video-opnames 
worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring.
Met de opnames kunnen bijvoorbeeld veroorzakers van incidenten of 
plegers van misdrijven op het terrein of in het gebouw worden achterhaald.

Maken van beeld- en geluidopnamen
Ons ziekenhuis respecteert en bewaakt de privacy van haar patiënten en 
medewerkers. Het maken van beeld- en geluidsopnamen in en rond ons 
ziekenhuis voor journalistieke doeleinden mag alleen met schriftelijke 
toestemming van de directie plaatsvinden. Indien patiënten of medewerkers 
in beeld komen, wordt daarvoor vooraf hun toestemming gevraagd.

Wat kunt u zelf doen?
Ook u kunt meewerken aan de veiligheid in het ziekenhuis. Mocht u iets 
verdachts of abnormaals opmerken tijdens uw verblijf, informeer dan een 
verpleegkundige of andere medewerker van het ziekenhuis. Neem zelf 
nooit initiatieven die uw veiligheid in gevaar kunnen brengen.



3

Slachtoffer van criminaliteit
Wanneer u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit tijdens uw verblijf in ons 
ziekenhuis, stellen we het op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt. 
Zo kunnen we, mede dankzij uw medewerking, gerichter en doeltreffender 
te werk gaan om de veiligheid van de patiënten te waarborgen.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp kunt u contact 
opnemen met het hoofd Beveiliging en Receptie op
T 010 297 51 44

www.ikazia.nl
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