
Samen zorgen we voor een veilig 
diagnostisch centrum

Wij maken uw verblijf in Mitralis Diagnostisch  
Centrum graag zo veilig en aangenaam mogelijk. 
Daar hebben wij echter ook uw hulp bij nodig.  
Respectvol, vriendelijk en correct met elkaar  
omgaan is dan ook de basisregel voor iedereen 
die zich in Mitralis Diagnostisch Centrum bevindt

Binnen Mitralis Diagnostisch Centrum 
gaan we uit van onderstaande huisregels:

• Ongewenst Gedrag
 
 U mag een ander niet hinderen, intimideren, 
 vernederen, bedreigen (verbaal/non-verbaal), 
 afpersen of fysieke agressie gebruiken.

• Discriminatie
 
 Het is verboden om anderen belachelijk te  
 maken, uit te schelden, of achter te stellen op 
 grond van afkomst, godsdienst, geslacht,  
 seksuele gerichtheid, leeftijd, politieke overtuiging,  
 handicap of chronische ziekte, gedrag, uiterlijk  
 of kleding.
  
• Seksuele intimidatie
 
 Er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen,  
 gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele 
 aard.  

• Roken, alcohol en drugs
 
 Er geldt een volledig rookvrije omgeving. 
 Gebruik van hard- en softdrugs of alcohol is  
 binnen Mitralis Diagnostisch Centrum niet toe
 gestaan en wordt niet gedoogd. Een patiënt of 
 bezoeker onder invloed van alcohol en/of  
 drugs, die zich onaangepast gedraagt, kan de 
 toegang tot Mitralis Diagnostisch Centrum worden 
 geweigerd of kan worden weggestuurd. 
 
• Diefstal en vandalisme
 
 Diefstal en vandalisme is niet toegestaan. Bij 
 diefstal en vandalisme van eigendommen van 
 Mitralis Diagnostisch centrum c.q. medewerkers 
  van Mitralis Diagnostisch Centrum doen wij  
 aangifte bij de politie. Alle kosten verhalen wij  
 op de dader.

• Wapens
 
 Het bezit van (slag- of steekwapens) is  
 strafbaar en geldt als een misdrijf. Het  
 bezit van wapens is dan ook binnen Mitralis  
 Diagnostisch Centrum niet toegestaan.  
 (Uitzondering op deze regel vormen  
 professionele hulpdiensten)
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• Fotografie/ filmen
 
 Het maken van foto- of filmopnamen van 
 (mede)patiënten, (mede)bezoekers, artsen en 
 andere zorgverleners/medewerkers van Mitralis 
 Diagnostisch Centrum is niet toegestaan. Hiervoor 
 moet u vooraf  toestemming vragen bij de afdeling 
 Backoffice van Mitralis Diagnostisch Centrum. 
 Bovendien dient iedereen die op de foto of film 
 komt, hiermee in te stemmen.

• Reclamemateriaal verspreiden
 
 Het is verboden om zonder toestemming van 
 Mitralis Diagnostisch Centrum reclamemateriaal 
 zoals flyers of reclamefolders uit te delen

Sanctiebeleid ten aanzien van de bovenstaande huisregels:

Patiënten, bezoekers en derden die zich niet aan deze huisregels houden, zullen door medewerkers van Mitralis 
Diagnostisch Centrum worden aangesproken op hun gedrag. Door Mitralis Diagnostisch Centrum kunnen er 
tevens nadere maatregelen worden genomen. Dit kan variëren van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing 
tot een toegangsontzegging. In sommige gevallen kan er aangifte worden gedaan bij de politie en wordt de 
eventuele schade verhaald op de dader.
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