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Informatiepas voor de spoedgevallen- 

patiënt 

Informatiebrochure voor patiënten 

Geachte bezoeker 

 

 

Welkom op de spoedgevallen van het Az Damiaan. Het volledige team van onze  

afdeling staat paraat om u gedurende uw verblijf op de dienst spoedgevallen de hoogst 

mogelijke kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.  

 

Dagelijks telt onze spoedgevallendienst gemiddeld 80 aanmeldingen. Het aantal  

aanmeldingen is van dag tot dag sterk variërend. Er zijn vaak dagen met meer  

aanmeldingen, andere dagen kan dit minder zijn.  

 

Daarnaast komen patiënten met diverse aanmeldingsklachten, vaak zeer ernstig tot 

minder ernstig. Hierdoor zijn wachttijden op de dienst spoedgevallen variabel en vaak 

onvermijdelijk. Wij hopen dan ook op uw begrip. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Om de zorg voor onze patiënten te kunnen plannen en organiseren, krijgt u bij  

aankomst op de dienst spoedgevallen een code (triagecode) toegewezen. Deze code 

bepaalt in eerste instantie de ernst van uw aanmelding, maar geeft eveneens een  

indicatie over de wachttijd tot het eerste contact met de arts.  

 

Uw code  

Uw code werd door onze verpleegkundige aangeduid in de kolom uiterst links.  

Indien dit niet zo is, kunt u er steeds om vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw  
code 

Code Voorbeeld aanmelding Wachttijd 

 1 Levensbedreigende aanmelding: reanimatie, 
polytrauma 

0 minuten 

 2 Zeer urgent: hersentrombose, longembool, 
hartinfarct 

0-10 minuten 

 3 Stabiele aanmelding: longontsteking, vage buik-
pijn, koorts, appendicitis 

60 minuten 

 4 Niet-kritieke aanmelding: snijwonde, gewrichts-
trauma, rugpijn, urineweginfectie 

120 minuten 

 5 Niet-kritieke aanmelding: nieuwe gips, voor-
schrift medicatie,  

240 minuten 



  

 

Tips en tricks op de spoedgevallen 

 Bij aanmelding wordt uw pijn bevraagd. Op basis van een pijnprotocol dienen wij 

een pijnstiller toe. 

 Om bepaalde onderzoeken of ingrepen te laten doorgaan, is het noodzakelijk om 

als patiënt nuchter te blijven. Het is daarom aanbevolen te wachten met eten en 

drinken tot verder advies van uw arts.  

 Probeer het aantal bezoekers tot een minimum (max. 2 personen) te beperken. 

 Elke patiënt heeft recht op zijn of haar privacy. Daarom vragen we dat u, als  

patiënt of bezoeker, in de behandelruimte blijft die u wordt toegewezen.  

 Het maken van film-, geluids- en/of foto-opnames is niet toegestaan op de dienst 

spoedgevallen.  

 Gelieve uw medicatielijst bij de hand te houden. 

 Contactgegevens zijn voor ons uitermate belangrijk. Daarom vragen wij u om bij 

opname steeds de belangrijkste contactgegevens aan ons door te geven. 

 Wachttijden zijn eigen aan een spoedgevallendienst. Soms worden andere  

patiënten, die later dan u zijn aangekomen, eerder behandeld. Dit is afhankelijk 

van de ernst van de aanmelding, de uit te voeren onderzoeken of ingrepen, het 

wachten op resultaten en de beschikbaarheid van de arts van de discipline naar 

wie u werd verwezen. Wij houden er echter aan u steeds kwaliteitsvolle zorg aan 

te bieden.  

 Als u moet opgenomen worden, dient een kamer gezocht te worden op de dienst 

van uw behandelende arts. Mogelijk is deze pas later beschikbaar waardoor uw 

wachttijd op de dienst spoedgevallen kan oplopen. 

 Indien u de spoedgevallen verlaat, gelieve dit te melden aan de verantwoordelijke 

verpleegkundige.  

 



  

 

Contactgegevens 

Informatie 

Tel: 059 41 40 40 

Afspraken 

Tel: 059 41 40 60  

Spoedgevallen 

Tel: 059 41 40 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Az Damiaan vzw, oktober 2016. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


