
Aanmelden voor 
uw afspraak bij  

Zuyderland

Binnenkort beschikbaar...
Binnen Zuyderland zitten we niet 
stil en zoeken wij continu naar nieu-
we manieren om uw bezoek aan het 
ziekenhuis gemakkelijker, efficiënter 
en aangenamer te  
maken.  

Wachttijden op de poli
In de toekomst kunnen we u bij het 
inchecken ook de wachttijd aange-
ven hoe lang u moet wachten tot de 
specialist u op komt halen. 

Digitaal aanmelden
Met digitaal aanmelden kunt u zich 
via uw mobiele telefoon thuis al 
aanmelden voor uw afspraak.  
Eenmaal bij het ziekenhuis hoeft  
u dan niet meer langs de aanmeld-
zuil en kunt u direct doorlopen naar 
de incheckzuil op de polikliniek.

Blijf op de hoogte via:
zuyderland.nl

Heerlen
•  in het souterrain bij 

binnenkomst vanuit de 
parkeergarage 

•  op de begane grond bij de 
roltrappen

Sittard-Geleen
•  op de begane grond bij 

binnenkomst vanuit de 
parkeergarage, voorbij de 
coffeecorner 

•  begane grond bij de ingang 
Rijksweg

Brunssum
•  in het souterrain bij 
binnenkomst vanuit de 
parkeergarage

Kerkrade
•  direct bij binnenkomst

Er staan medewerkers bij de 
aanmeldzuilen om u te helpen 
bij het aanmelden.

Bij de ingang van de poliklinieken

Waar vindt u de 
aanmeldzuilen?

Waar vindt u de 
incheckzuilen?

Bekijk ook 
de video

Meld u aan bij de
aanmeldzuil

AFSPRAAK? 



3. Ticket met QR-code
Als u zich heeft aangemeld print de zuil 
een ticket voor u uit met daarop:  
•  uw afspraak/afspraken van die dag
•  de afdeling(en) waar u verwacht wordt
• de looproute 
• een QR code.

Zuyderland Medisch Centrum 
werkt met aanmeldzuilen. In 
deze folder leggen wij u uit 
waarom wij dit doen, maar 
ook hoe u hier het makkelijkst 
gebruik van maakt.

Neem plaats in de 
wachtkamer 
Door het inchecken 
weet de arts dat u 
in de wachtkamer 
aanwezig bent.

Aanmelden 
& Inchecken

Stap 1     Aanmelden bij de aanmeldzuil bij binnenkomst  
Bij binnenkomst van het ziekenhuis ziet u als eerste de aanmeldzuilen. Hier meldt 
u zich voor uw afspraak of afspraken voor die dag. Volg de stappen 1 t/m 4

Stap 2     Inchecken bij de incheckzuil op de polikliniek 
De QR code op het ticket gebruikt u om in te checken via de incheckzuil  
op de poli waar u de afspraak heeft. Volg de stappen 4 en 5.

1.  Aanmelden kan op 2 manieren:  
a. met een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs)  
b.  met de streepjescode op uw 

afsprakenoverzicht.
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2. Controleer uw gegevens  
Als uw gegevens niet juist 
zijn, geeft u dit aan en wordt 
u naar het servicepunt 
verwezen zodat de gegevens 
aangepast kunnen worden.

4. Scan uw ticket 5. U bent aangemeld voor uw afspraak

Waarom aanmelden?
•  Via de aanmeldzuil kunt u zich 

zelfstandig en snel aanmelden 
voor uw afspraak in het 
ziekenhuis. Bij de zuil krijgt 
u alle informatie die u nodig 
heeft voor uw afspraak.

•  Bij uw eerste aanmelding 
vragen wij u om uw gegevens 
te controleren en daarna 
opnieuw na iedere drie 
maanden. Zo voorkomen 
we dat we verouderde of 
verkeerde gegevens hanteren 
en u mogelijk niet goed kunnen 
bereiken.  

Ga naar de polikliniek 
waar u de afspraak 
heeft om in te checken 
met uw ticket.  

Leg uw legitimatiebewijs met 
de fotozijde naar beneden in de 
opening van de aanmeldzuil

Houd de streepjescode die op 
het afsprakenoverzicht staat 
voor de scanner

QR-code

of


