Patiëntenvoorlichting
Uitleenreglement voor het lenen van boeken en dvd’s over kanker
Hieronder volgen de regels voor het lenen van boeken en dvd’s bij de afdeling
Patiëntenvoorlichting. Wij verzoeken u deze regels goed door te lezen en te bewaren.
1. De lener is klinisch of poliklinisch patiënt van het IJsselland Ziekenhuis, een naast familielid van
deze patiënt of een werknemer van het ziekenhuis.
2. De eerste keer dat u boeken komt lenen, zullen wij u om uw patiëntenkaart of identificatiepas
vragen. Wij noteren uw gegevens op een formulier en registreren u hierdoor als “lener”. Op dat
formulier registreren we de door u geleende boeken en/of dvd’s en de uitleentermijn.
3. De uitleentermijn is maximaal 1 maand. Wij noteren deze datum in het boek en registreren
deze datum in onze administratie.
4. Wanneer u de uitleentermijn overschrijdt, zullen wij u hierop attent maken.
5. U kunt maximaal 3 boeken of dvd’s tegelijk lenen.
6. U kunt een boek of dvd reserveren als het uitgeleend is. Wij laten u dan weten wanneer het
weer is teruggebracht.
7. U mag de uitleentermijn 1 maal met een maand verlengen, tenzij het boek of de dvd door een
andere belangstellende is aangevraagd. Verlengen kan ook telefonisch.
Patiëntenvoorlichting is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 16.30 uur, in
de centrale hal van het ziekenhuis (route 89) of via telefoonnummer (010) 258 5137.
Informatie over het lenen en het reglement is ook terug te vinden op www.ysl.nl,
zoekterm ‘lezen over kanker’.
_________________________________________________

Onderstaande strook is bestemd voor de registratie van de afdeling Patiëntenvoorlichting
(niet meegeven aan de lener).
Ik heb onderstaand(e) boek(en)/dvd(‘s) geleend en zal deze volgens bovenstaande reglementen
tijdig retourneren bij de afdeling Patiëntenvoorlichting.
Datum start uitleen

: …………………………………………………………………

Nr. en titel van boek(en)/dvd(‘s)

: …………………………………………………………………
: …………………………………………………………………
: …………………………………………………………………

Gegevens lener:
Naam (+ evt kamernr.)

:…………………………………………………………………

Telefoonnummer thuis/mobiel

:…………………………………………………………………

E-mail

:

Adres

:…………………………………………………………………

PC/Woonplaats

:…………………………………………………………………
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