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Patiëntenbrochure  
Spoedgevallen 

Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

Patiëntenbrochure 

In geval van een opname 

Indien een hospitalisatie noodzakelijk is,  
verhuist u na uw verblijf op de spoedafdeling naar 
een verpleegafdeling. 
 
Vooraleer u wordt opgenomen, is het  
belangrijk uw kamerkeuze (één- of twee 
persoonskamer) te kennen. Dit zal u gevraagd  
worden op de spoedgevallendienst. 
In de mate van het mogelijke wordt met uw keuze 
rekening gehouden. Soms kan uw kamerkeuze niet 
ingewilligd worden, afhankelijk van de  
beschikbaarheid. 
Hiervoor verontschuldigen we ons. 
 
U wordt afgehaald met een bed of een rolstoel 
door de verpleegkundigen van de  
verpleegeenheid, waar u verder wordt  
behandeld door de geneesheer-specialist. 
 
Contact 

Spoedgevallen 

051/33 40 31 

spoedopname@sjki.be 

Kinderen op spoed 

Kinderen kunnen een spoedafdeling als 
bedreigend ervaren. Enkele tips: 
 

 Wees eerlijk! Vertel uw kind de  
waarheid! Zeg bv. Niet dat het geen pijn zal 
doen als het kind gehecht moet 
worden 

 Vertel hem waarom u naar de  
spoedgevallendienst moet gaan 

 Blijf zelf zo rustig mogelijk 
 

De begeleidende ouders mogen bij het kind  
blijven. De ouders kunnen toegelaten  
worden bij onderzoeken in overleg met  
verpleegkundige / arts. 
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Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

Wat brengt u mee? 

 Identiteitskaart 

 Bloedgroepkaart 

 Hospitalisatiekaart /   
verzekeringsdocumenten 

 Allergiekaart 

 Lijst met thuismedicatie en  
thuismedicatie 

 Eventueel recente resultaten van  
onderzoeken / doorverwijsbrief van de  
huisarts 

 Telefoonnummer van uw partner, een  
familielid of kennis 

 
Ik heb pijn, wat nu? 

Pijn is een frequente reden waarvoor iemand naar 
de spoed komt. De pijn zal dan ook bevraagd  
worden aan de hand van een schaal, waarbij 0 geen 
pijn en 10 de ergste pijn ooit voorstelt. 
 
Indien u te veel pijn heeft, zal u een snelwerkende 
pijnstiller krijgen: 
  

 Via de mond (een pil) 

 Via een inspuiting in een spier of 

 Via een infuus 
 
Vraag ernaar bij uw verzorgende verpleegkundige 
of arts indien u een (extra) pijnstiller wenst. 
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Een opname op de Spoedgevallen 

Voor dringende geneeskundige verzorging kunt u 
dag en nacht terecht op onze spoedgevallendienst. 
Op deze dienst werken verpleegkundigen,  
spoedartsen en assistent-artsen.  
De verpleegkundigen maken bij uw aankomst een 
objectieve inschatting van de ernst en de  
dringendheid van uw situatie. Ze doen dit op basis 
van de medische klachten die u vertoont. 
Er wordt gewerkt met kleurcodes die aanduiden in 
welke volgorde de patiënten behandeld worden. 
Patiënten met levensbedreigende of ernstige  
aandoeningen krijgen voorrang. Het is dus mogelijk 
dat patiënten die zich na u aanmelden eerder  
behandeld worden of eerder onderzoeken krijgen. 
 
Het triagesysteem 

Patiënten komen via verschillende wegen naar  
onze dienst: met een ziekenwagen, via de (huis)
arts of op eigen initiatief. Door dit grote aantal  
patiënten kunnen wachttijden ontstaan. 
Wij werken met een triagesysteem waarbij het van 
groot belang is om de ernst van de aandoeningen 
te kunnen beoordelen.  
 
Elke urgentiegraad is verbonden met een  
kleurcode. Deze kleurcode geeft u een  
indicatie van de mogelijke wachttijd. 
 
 

 

Rood = levensbedreigend = Onmiddellijk 
Oranje = zeer ernstig, maar niet (onmiddellijk )  
levensbedreigend = 10 minuten 
Geel = ernstig, maar niet levensbedreigend =  
30 minuten 
Groen = minder ernstig = 1,5 uur 
Blauw = niet ernstig = 2 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene afspraken 

 Breng geen waardevolle voorwerpen of geld 
mee naar de spoedgevallen. 

 Een spoedgevallendienst kan soms erg druk 
zijn. Daarom vragen wij u om in het  
toegewezen lokaal te blijven. Dit uit  
respect en privacy voor de medepatiënt. Op 
deze manier kunnen ook alle medewerkers 
vlotter werken. 

 Door een slechte satellietontvangst is  
GSM-gebruik beperkt. 

 Tijdens de opname op de spoedafdeling, 
vragen wij u met aandrang niets te eten of 
te drinken zonder te overleggen met de  
verpleegkundige of de arts. 

 


