Aanmeldzuilen in Ikazia

Vanaf 8 juni 2020 werken wij in
Ikazia met aanmeldzuilen
Wat betekent dit voor u?
Als u voor een afspraak of onderzoek naar ons
ziekenhuis komt dan meldt u zich in de centrale hal
bij een van de aanmeldzuilen.
Vergeet uw identiteitsbewijs niet! Alleen met een
geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, id-kaart of
verblijfsdocument) kunt u zich aanmelden.
Wij leggen u stap voor stap uit hoe het aanmelden bij
de aanmeldzuilen gaat.

Paspoort

ID-kaart

Rijbewijs

Hoe werkt het?
U vindt de aanmeldzuilen in de centrale hal en bij
iedere polikliniek. Als u in het ziekenhuis komt voor
een afspraak op de polikliniek, voor een
dagbehandeling of een opname, meldt u zich met
een geldig identiteitsbewijs bij een van de
aanmeldzuilen in de centrale hal.
Ook als u geen afspraak heeft en komt voor
bloedprikken, een radiologie onderzoek of een
hartfilmpje meldt u zich bij één van de
aanmeldzuilen.
Bij de aanmeldzuil in de centrale hal controleert u
uw gegevens. Daarna print de aanmeldzuil voor u
een dagticket.
Met dit ticket gaat u naar de plek waar u een
afspraak heeft. Daar scant u de QR-code op uw
ticket bij de aanmeldzuil. Uw arts of zorgverlener
weet zo dat u er bent. U kunt daarna in de
wachtruimte gaan zitten.

Hoe meld ik mij aan?
U meldt zich bij binnenkomst voor uw afspraak of
onderzoek aan bij één van onze aanmeldzuilen. Dit
doet u met uw identiteitsbewijs.

1. U kiest op het scherm
het identiteitsbewijs dat
u bij zich heeft en volgt
de instructies op het
scherm.
2. Het scherm toont uw
persoonsgegevens en
vraagt of uw gegevens
juist zijn. Als alle
gegevens juist zijn, klikt
u op de knop “Ga
verder”.

Bij onduidelijkheden helpen onze gastheren en
gastvrouwen u graag verder. Zij zijn altijd in de buurt
van een aanmeldzuil.
Soms hebben wij aanvullende gegevens van u nodig.
In dat geval wordt u doorverwezen naar de
inschrijfbalie.

3. Uw dagticket wordt
afgedrukt Hierop staan
al uw afspraken met
het routenummer.

4. Op de plaats van uw
afspraak staat opnieuw
een aanmeldzuil. U meldt
zich hier aan door de QRcode (zie rood vierkant)
op uw dagticket voor de
scanner te houden. Heeft
u meerdere afspraken of
onderzoeken? Dan scant
u op de afdeling van de
volgende afspraak
opnieuw de QR code.

Op het scherm van de zuil ziet u in welke
wachtruimte u plaats kunt nemen. Uw zorgverlener
haalt u op voor uw afspraak.

Tot slot
Vergeet uw identiteitsbewijs niet! Zonder
geldig identiteitsbewijs kunt u niet naar uw
afspraak of onderzoek.
Heeft u meer afspraken op één dag? Bewaar
uw dagticket goed. Deze gebruikt u ook voor
de andere afspraken.
Bent u in het ziekenhuis en lukt het niet met
aanmelden? Onze gastheren en gastvrouwen
zijn er om u te helpen.
Andere vragen? Kijkt u ook eens bij de
veelgestelde vragen op onze website:
www.ikazia.nl/nieuws/aanmeldzuilen

