
Waardevolle zaken 

 Wij raden u ten stelligste af waardevolle  

voorwerpen mee te brengen. Het ziekenhuis is 

niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 

 U beschikt over een eigen afgesloten locker 
(kleerkast). 

 

Richtlijnen bij opname 

Bij aankomst mag u zich aanmelden aan de dienst  

inschrijvingen van het ziekenhuis op het afgesproken 

uur.  
Na de inschrijving meldt u zich aan t.h.v. de balie van 

het dagziekenhuis chirurgie: 

 Afhankelijk van de ingreep wordt u onmiddellijk 

opgeroepen in de voorbereidingszone voor de 
voorbereiding op uw ingreep of moet u wachten in 

de lounge tot u opgeroepen wordt. 

 Uw bezoek/begeleiding kan niet mee in de  

voorbereidingszone. 

 Na uw ingreep, als u op uw kamer bent, kunt u zelf 

als u over een GSM beschikt, uw familie opbellen. 

Indien dit niet het geval is, zal uw familie door een 
medewerker van het dagziekenhuis chirurgie  

opgebeld worden. Gelieve in dit geval dan ook dit 

telefoonnummer aan de baliebediende door te 

geven. 

 Vraag ook aan de baliebediende welke  
documenten u eventueel zal nodig hebben na de 

ingreep en hebt u zelf documenten mee ter  

invulling, geeft die dan ook af aan de balie-
bediende. 

 Deze ingevulde documenten krijgt u na de ingreep 

terug. 

 
Naargelang de behandeling blijft u enkele uren tot 

een hele dag in het ziekenhuis. 

De verpleegkundige zal u verder uitleg geven over de 

behandeling en het verdere verloop van de dag. 

Wat brengt u mee bij opname 

 Uw identiteitskaart. 

 Uw bloedgroepkaart, indien u daarover beschikt. 

 De brief van uw huisarts of behandelende arts. 

 Gegevens over preoperatieve onderzoeken 

 (evt. bloeduitslagen, röntgenfoto’s, …). 

 Lijst van geneesmiddelen die u dagelijks inneemt. 

 Alle formulieren die u nodig heeft voor uw  
werkgever, ziekenfonds en/of hospitalisatie-  

verzekering. 

 Zo de opname het gevolg is van een ongeval: 

naam en adres van de verzekeringsmaatschappij, 
het polisnummer; bij een arbeidsongeval ook de 

naam van de werkgever. 

 Comfortabele kledij (vóór de ingreep dient u een 

operatiehemdje aan te doen). 

 Een boek, tijdschrift of een handwerk kunnen u 

helpen om te ontspannen. 

 Als u over een GSM beschikt, breng deze dan mee 
zodat u na de ingreep uw familie zelf kunt  

opbellen om te verwittigen dat u op uw kamer 

bent. 

 Munt van € 2.  
 

Hygiëne 

 Zorg voor een goede lichaamshygiëne. 

 Gebruik geen make-up of nagellak. 

 Voor onderzoek of operatie onder algemene  
verdoving dienen contactlenzen, kunstgebit,  
juwelen en piercings verwijderd te worden. Hou 
hiermee rekening. 

 

Voeding 

 Niets meer eten of drinken vanaf middernacht,  
behalve indien uw behandelende arts u dit  
uitdrukkelijk heeft toegestaan. Of als u dit de dag 
vóór de ingreep telefonisch werd meegedeeld. 

 Vraag na welke medicatie u nog mag nemen. 

Opnamegegevens 

Tussen u en uw behandelende arts werd afgesproken 
dat u een ambulante behandeling zal ondergaan. 
Voor deze behandeling is slechts een ziekenhuis-
opname van maximaal één dag (zonder overnachting) 
nodig. 
 

Naam patiënt: ........................................................ 
Datum opname: ..................................................... 
Uur van opname: ................................................... 
 

Gelieve aan de verpleegkundige van de preoperatieve 
raadpleging een telefoonnummer op te geven waarop 
u  de dag vóór de ingreep bereikbaar bent. Het juiste 
uur van opname wordt u de dag vóór de ingreep (in 
de namiddag) telefonisch bevestigd door een  
medewerker van het dagziekenhuis chirurgie. 
Hebt u echter tegen 16.00u niets gehoord, gelieve 
dan zelf, ten laatste tegen 18.00u, contact op te  
nemen met het dagziekenhuis chirurgie  
(tel. 059 41 62 22). Bent u in de onmogelijkheid om 
vóór 18.00u zelf te bellen, kom dan tegen 7.30 u naar 
het ziekenhuis.  
 

Behandelende arts: ............................................... 
Reden van opname: ............................................... 
U wordt opgenomen in het dagziekenhuis chirurgie.  
 

Vooraf 

Indien uw afspraak voor een opname in het  

dagziekenhuis chirurgie werd gemaakt op de  

privé-raadpleging van uw arts, vragen wij u  

telefonisch contact op te nemen met het  
dagziekenhuis chirurgie. Dit kan tijdens de weekdagen 

vanaf 7.30u tot 19.00u op het nummer  

059 41 62 20.  

 
Indien u na de operatie thuiszorg wenst, dient u dit 

vooraf te plannen. Voor inlichtingen kan u contact 

nemen met de sociale dienst van het ziekenhuis  

(tel. 059 41 40 74). 



 

Dagziekenhuis chirurgie - ZE 225 

Infofolder 

SAP 6238 

Toestemmingsformulier voor de ingreep 
Bij uw aankomst in het dagziekenhuis zullen wij u 
vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. 

In dit formulier verklaart u alle gemaakte afspraken 

te zullen naleven. 
 

Kamer en bezoek 

U hebt de keuze tussen gemeenschappelijke  
plaatsen of een eenpersoonskamer. 

 gemeenschappelijke plaatsen: geen supplementen 

eenpersoonskamer:  

 supplement kamer: forfaitair bedrag 

 supplement honorarium: 100% op alle 
honoraria van alle artsen, met inacht-
name van de wettelijke bepalingen. 

 

Voor verdere inlichtingen m.b.t. de kostprijs van uw 
opname kunt u contact opnemen met de dienst 
inschrijvingen (tel. 059 41 40 30).  
Om uw rust te eerbiedigen, raden wij u aan het  
bezoek te beperken tot uw partner of begeleider.  

 

Ontslag 

De behandelende arts en de arts-anesthesist bepalen 
wanneer u naar huis kan.  
 

Eventuele voorschriften, attesten, een brief voor uw 
huisarts of een afspraak voor raadpleging worden u 
door de behandelende arts of de verpleegkundige 
meegegeven.  

  Vervoer 

 Na een algemene verdoving mag u enkel 

onder begeleiding het ziekenhuis  verlaten. 
Bij uw ontslag moet u  opgehaald worden op 

het dagziekenhuis chirurgie. 

 Na een algemene verdoving mag u in geen 
geval zelf een voertuig besturen. Het vervoer 
naar huis dient u vooraf te regelen 

 Parkeren 

 U kunt de wagen in de parkeertoren  
plaatsen. Mogen wij u vragen uw parkeerticket 
aan het onthaal van het dagziekenhuis chirurgie  
aan te bieden. Hier zal men u graag de nodige 
inlichtingen geven.   

 Thuis 
• Na een algemene verdoving is het nood-

zakelijk dat een verantwoordelijke persoon 
u tot 24 uur na de ingreep gezelschap 
houdt. 

 Indien u hierbij problemen voorziet, neemt 
u vooraf contact op  met de sociale dienst 
van het ziekenhuis (tel. 059 41 40 74). 

• U verbruikt best geen alcoholische dranken 
op de dag van de ingreep, behandeling of  
onderzoek. 

 

Na de opname in het dagzieken-

huis 

Indien er zich thuis problemen voordoen, aarzel 

niet om contact op te  nemen met uw huisarts of 

met: 

 het dagziekenhuis chirurgie: tel. 059 41 62 20 
(ma - vr: 7.30u tot 19.00u). 

 de spoedgevallendienst: tel. 059 41 40 80 
 (19.00u tot 07.30u, weekend en feestdagen).  
Tot slot wensen wij u een aangenaam verblijf ik het 

dagziekenhuis en een spoedig herstel. 
 

Openbaar vervoer 

Halte voor de bussen van de Lijn:  

 Lijn 21: Oostende-Eernegem.  

 Lijn 22: Oostende-Ettelgem.  

 Lijn 23: Oostende-Westkerke. 

 Centrumbus 


