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Patiëntenbrochure  

Chirurgisch dagziekenhuis 

 

Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

Patiëntenbrochure 

Bij specifieke vragen kan u ons steeds  
contacteren van maandag tot en met vrijdag 
van 7u-19u. 

 

 

051/ 33 48 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij dringende gevallen of buiten de openings-
uren van het chirurgisch dagziekenhuis kan u 
het ziekenhuis verwittigen op onderstaande 
telefoonnummers: 

 Neem de avond voordien een douche 

 U rookt best niet meer vanaf  

middernacht 

 Het is mogelijk dat u nadien een  

thuisverpleegkundige nodig hebt.  Dit 
wordt vooraf met de arts besproken 

Ontslag 

Het uur van ontslag wordt u meegedeeld de 
dag van de opname.  Dit is een richtuur.  De 
behandelende arts komt eerst nog bij u langs 
met eventueel een brief voor de huisarts, 
voorschriften voor medicatie, kine of  
thuisverpleging.  Sommige artsen sturen de 
ontslagbrief rechtstreeks door naar de  
huisarts. 

Indien u een operatie onderging aan de  
onderste ledematen is het handig om een  
rolwagen mee te brengen naar de kamer.  Zo 
kan u op een comfortabele manier naar de 
auto. 

Indien u om medische redenen niet op ontslag 
mag, wordt een overnachting binnen het  
ziekenhuis voor u voorzien. 
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Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

 Patiëntenbrochure 

 
 

 

Beste mevrouw, meneer 

 

Binnenkort wordt u opgenomen in ons  
dagziekenhuis.  Met deze folder willen wij u 
praktische info meegeven zodat u zich  
optimaal kan voorbereiden op uw opname. 

Indien u opgenomen wordt voor orthopedie, 
gynaecologie of algemene chirurgie, mag u de 
dag voor de ingreep de opnamedienst bellen 
(051/33.40.35) tussen 17 en 18u om het uur 
van opname te bespreken. 

Indien u opgenomen wordt voor  
tandheelkunde, oogheelkunde, inwendige 
(coloscopie) of urologie dient u contact op te 
nemen met de respectievelijke secretariaten. 

 

Voor de opname 

 

 Indien er preoperatieve onderzoeken 

werden voorgeschreven (EKG, labo, 
RX), kunt u deze vooraf laten uitvoeren 
in het ziekenhuis of via uw huisarts. 

 Indien u medicatie neemt, bespreek dan 

vooraf met uw arts welke medicatie u 
vooraf moet stopzetten en welke u de 
dag van de ingreep wel of niet mag  
innemen. 

 U regelt best vooraf uw vervoer naar 

huis.  In geen geval mag u zelf een auto 
of fiets besturen. 

 Algemeen geldt dat u de eerste 24u na 

de ingreep niet alleen mag blijven.   
Gelieve hiervoor de nodige maatregelen 
te nemen. 

 

Wat brengt u mee? 

Administratief: 

 Brief huisarts of specialist 

 Identiteitskaart  

 Telefoonnummer contactpersoon 

 Documenten met betrekking  tot uw 

hospitalisatieverzekering 

 Evt. in te vullen documenten voor  

werkgever of school 

Medisch: 

 Resultaten onderzoeken 

 Ingevulde patiëntenmap chirurgie  

 Bloedgroepkaart 

 Recente lijst van uw thuismedicatie 

  

Persoonlijk: 

 Toiletgerief 

 Lectuur 

 Makkelijke kledij (pyjama of training) 

 GSM is toegelaten 

Andere: 

 Krukken of schouderverband 

 Benodigdheden voor bewaren van  

lenzen, bril, hoorapparaten 

 

OPGELET: U brengt best geen geld,  

juwelen of waardevolle voorwerpen mee! 

 

Voorbereiding op de ingreep 

 U dient zich nuchter aan te melden.  Dit 

wil zeggen dat u vanaf middernacht geen 
voedsel of drank inneemt.  Een slokje 
water mag wel. 

 Neem enkel de medicatie in die  

afgesproken is met uw behandelend arts. 

 U mag thuis reeds het lidmaat ontharen 

dat geopereerd wordt.  

 Verwijder reeds nagellak, juwelen en  

make-up. 

 

 


