
 

Q&A voor patiënten & bezoekers 

Waarom wordt er 16 maart gestaakt in het Martini Ziekenhuis? 

De onderhandelingen van de vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

(NVZ) over een nieuwe Cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen. Daarom wordt in diverse 

ziekenhuizen in Nederland gestaakt op donderdag 16 maart. Het Martini Ziekenhuis is door 

de vakbonden uitgekozen als één van deze ziekenhuizen.  

Wat gebeurt er op donderdag 16 maart? 

Op donderdag 16 maart voeren 18 afdelingen actie door het draaien van een zondagsdienst. 
Een zondagsdienst op een doordeweekse dag houdt in dat ingeroosterde medewerkers 
werken alsof het een zondag is. Dat betekent dat er geen geplande afspraken of opnames 
zijn op de 18 afdelingen die meedoen aan de actiedag. Goed om te weten: zorg voor 
spoedpatiënten, oncologiepatiënten die in een behandeltraject zitten en kinderen tot en met 
12 jaar gaat op álle afdelingen altijd door!  

Welke afdelingen draaien zondagsdiensten? 

 Recovery/OK 

 Preoperatief spreekuur 

 CSA 

 Radiologie en Nucleaire Geneeskunde 

 SEH 

 Verpleegafdeling Gyn/Uro/KNO (4B) 

 Ziekenhuisapotheek 

 Hartbewaking/CCU/Observatorium (1E/OBS) 

 Beveiliging 

 Martini Niercentrum (ook op locatie Nij Smellinghe) 

 Dagbehandeling (3C/3D) 

 Verpleegafdeling Chirurgie (4D) 

 Verpleegafdeling Longziekten (1D) 

 Intensive Care 

 Poli Longziekten 

 Endoscopie 

 Verpleegafdeling Cardiologie (1B) 

 Verpleegafdeling Orthopedie (4H) 

Zijn de afdelingen die een zondagsdienst draaien op 16 maart wel telefonisch 

bereikbaar? 

Ja, deze afdelingen zijn telefonisch gewoon bereikbaar.  

 



Wat betekent de actie voor niet-deelnemende afdelingen? 

Op de afdelingen die niet meedoen aan de actiedag, gaan geplande afspraken en de 

dagelijkse zorg gewoon door. De spoedzorg, oncologische zorg en zorg voor kinderen tot 

en met 12 jaar gaat op álle afdelingen altijd door.  

Kan ik in spoedgevallen wel in het ziekenhuis terecht? 

De spoedzorg gaat altijd door. Dat geldt ook voor spoedoperaties. De arts/medisch 

specialist of een andere daartoe bevoegde medewerker oordeelt over de spoedeisendheid 

van een opname of operatie. 

Ik wil op 16 maart op bezoek bij een opgenomen familielid of kennis. Kan dat? 

Ja. Op deze dag gelden de reguliere bezoektijden op alle afdelingen. Ook op de 

afdelingen waar acties plaatsvinden. 

Wat is het standpunt van het ziekenhuis met betrekking tot de actie? 

De Raad van Bestuur en het management respecteren het recht van medewerkers om 

te staken. Helaas is het niet te voorkomen dat wij door de actie afspraken moeten 

afzeggen. Wij realiseren ons hoe vervelend dit is voor patiënten.  

Hoe weet ik of mijn onderzoek of behandeling doorgaat? 

Als uw onderzoek of behandeling niet doorgaat, wordt u hierover zo snel mogelijk (uiterlijk 

vrijdag 10 maart) telefonisch geïnformeerd. Hoort u niets van het ziekenhuis, dan kunt u 

ervan uitgaan dat uw afspraak doorgaat.  

Mijn onderzoek of behandeling is afgezegd. Wordt er automatisch een nieuwe 

afspraak gepland? 

Soms kan er direct een nieuwe afspraak gepland worden. In andere gevallen ontvangt u 

een nieuwe afspraak per mail of post.  

Wat merk ik van de acties als ik op 16 maart in het ziekenhuis ben? 

U zult misschien en flyer uitgereikt krijgen van het actiecomité. Daarnaast zijn er in de 

centrale hal enkele ludieke acties. In alle situaties kunt u erop vertrouwen dat dit de 

patiëntveiligheid niet in de weg staat. 
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