
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inleiding 

De bedside-terminal is voor verschillende functies te gebruiken. Niet alle 

mogelijkheden zijn echter gratis. In deze folder krijgt u uitleg over de 

verschillende mogelijkheden en de eventuele kosten. 
 
De bedside-terminal 
● Aan- en uitzetten 

Met de knop rechtsonder (zie foto) kunt u de terminal aan- of uitzetten. 

 
● Oproep verpleegkundige 

Met de knop midden onder het scherm (zie foto) kunt u de verpleegkundige 

oproepen, ook als de terminal uitstaat. 

 
● Voorlopige ontslagdatum  

Uw voorlopige ontslagdatum staat op de terminal. Dit is een voorlopige 

ontslagdatum. 

U dient er rekening mee te houden dat deze datum kan wijzigen vanwege 

uitslagen van onderzoeken of dat uw herstel anders verloopt. 

 
● Hoofdbehandelaar 

De naam van uw hoofdbehandelaar staat op de terminal. 
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● Bedlamp 
Met de knop met het lampje, rechts van het midden kunt u de bedlamp bedienen, ook als de  terminal 
uitstaat. 
 

● Telefoon 

Met de telefoon kunt gebeld worden. Ook 

kunt u gratis bellen naar vaste nummers in 

de regio. Voor het bellen naar vaste 

nummers buiten de regio, naar mobiele 

nummers of naar het buitenland worden 

kosten in rekening gebracht. Om gebruik te 

kunnen maken van de telefoon dient u 

eenmalig uw rekeningnummer in te geven 

bij het beginscherm, ook als u alleen naar 

vaste nummers in de regio wilt bellen. 

 

Belkosten 

vaste nummers binnen de regio gratis 

vaste nummers buiten de regio € 0,03 per minuut* 

mobiele nummers € 0,11 per minuut* 

naar het buitenland € 0,20 per minuut* 

* er wordt afgerond naar hele minuten 

 
● Radio 

Het gebruik van de radio is gratis.  

 
● Televisie 

De kosten voor het gebruik van de televisie zijn € 2,50 per 24 uur. 

 
● Hoofdtelefoon 

Bij opname ontvangt u een gratis hoofdtelefoon van de verpleegkundige. 

 
● Internet/WIFI 

De kosten voor het gebruik van internet via de bedside-terminal zijn € 2,00 per 24 uur. Wanneer u gebruik 
wilt maken van het WIFI-netwerk voor uw eigen laptop, tablet of smartphone kunt u gebruik maken van 
het gastennetwerk WL-EZ gasten. Er is geen inlogcode nodig. Het gebruik is gratis. 

 
● Spelletjes 

Het gebruik van de spelletjes op de bedside-terminal zijn gratis. 

 
● Informatie 

Informatie over het ziekenhuis vindt u onder de knop ‘Elkerliek info’. Het gebruik hiervan is gratis. 

 
Maximale kosten 

Het maximale bedrag dat per opname in rekening wordt gebracht is € 50,00.  

 
Vragen 

Met vragen over het gebruik van de bedside-terminal kunt u terecht bij de verpleegkundigen of 

voedingsassistenten. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Facilitair Bedrijf. 
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
Servicepunt Facilitair Bedrijf 
 T: 0492 – 59 53 21 
 
 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

 

 

 

 


