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Patiënteninformatie

Chirurgisch
dagziekenhuis

Voorwoord
Uw behandelend arts heeft met jou besproken dat je een
ingreep of onderzoek moet ondergaan.
Als aanvulling op de uitleg die je reeds kreeg van de arts biedt
deze informatiebrochure je bijkomende informatie over het
chirurgisch dagziekenhuis.
Bij vragen kan je steeds terecht op volgend telefoonnummer:

Verpleegafdeling

 03 491 22 35

Het ganse team wenst u een spoedig herstel toe!
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1. Wat is het chirurgisch dagziekenhuis?
• Op het chirurgisch dagziekenhuis worden uitsluitend
patiënten opgenomen die een onderzoek of ingreep
ondergaan en die dezelfde dag naar huis kunnen.
• Het chirurgisch dagziekenhuis bevindt zich op de tweede
verdieping in blok D.
• Het chirurgisch dagziekenhuis is alle werkdagen geopend
van 07u00 tot 19u00.

2. Wat kan je vooraf doen?
• De arts spreekt met jou een datum af waarop je in het
dagziekenhuis verwacht wordt voor een onderzoek of
ingreep.
• Indien gevraagd laat je de preoperatieve onderzoeken
uitvoeren (bloedname, ECG, RX).
• Je brengt de resultaten van de preoperatieve onderzoeken
mee naar het chirurgisch dagziekenhuis.
• Je wordt de dag voor opname gecontacteerd door een
medewerker van het ziekenhuis. Deze deelt je het precieze
uur van opname mee.
• Meestal is dit één uur voor de ingreep.
• We vragen je stipt aanwezig te zijn in het chirurgisch
dagziekenhuis op het afgesproken tijdstip.
• Kan je de afspraak niet nakomen, gelieve dan tijdig het
dagziekenhuis te verwittigen.

3. Wat breng je mee bij de opname?
• Identiteitskaart
• Hospitalisatieverzekering (toelating tot opname, of kaart)
• Resultaten preoperatieve onderzoeken (bloedname, ECG,
RX)
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Verwijsbrief van uw behandelende arts
Bloedgroepkaart
Uw medicatie en medicatielijst
Ingevuld anamneseformulier
Draag loszittende, comfortabele kledij.
Handdoek en zeep
Lectuur

4. Wat breng je beter niet mee?
• Nachtkledij is niet nodig.
• Juwelen, ringen of andere waardevolle voorwerpen laat je
beter thuis.
• Breng geen nagellak of make-up aan. Tijdens de verdoving
zijn uw natuurlijke gelaatskleur en de kleur van uw nagelbed
belangrijke gegevens voor de anesthesist.

5. Aanmelden
• Meld je op het afgesproken uur aan in de centrale inkomhal
bij het opnamelokaal.
• Hier word je ingeschreven voor opname.
• Daarna kan je naar het chirurgisch dagziekenhuis op de 2de
verdieping in blok D.
• Je meldt je aan bij de onthaalmedewerker.
• Nadien vangt een verpleegkundige je op.
• De verpleegkundige start met de voorbereidingen op de
ingreep.

6. Word je door iemand vergezeld?
• Na een ingreep of onderzoek op het chirurgisch
dagziekenhuis mag je niet alleen naar huis gaan.
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• Zorg voor een persoon die je na de opname naar huis kan
begeleiden. Je mag zelf niet met de wagen rijden.
• De eerste 24uur na opname is het noodzakelijk dat er
iemand in hetzelfde huis verblijft en toezicht kan houden.
• Uitzondering endoscopie: enkel begeleiding naar huis is
vereist, verder toezicht gedurende 24uur is niet vereist.
• Uw begeleider kan ’s ochtends meekomen en voor de duur
van de opname in het dagziekenhuis verblijven.

7. Na de behandeling
• Na de ingreep of onderzoek verblijf je even op de recovery
of verkoeverkamer.
• Je wordt snel terug naar het chirurgisch dagziekenhuis
gebracht.
• De verpleegkundigen voeren nog enkele controles uit.
• De behandelende arts komt langs, hij beslist wanneer je het
ziekenhuis mag verlaten.
• Na ongeveer één uur krijg je iets te drinken en een snack.
• Als dit goed verloopt mag je naar huis.
• Indien je na de ingreep of onderzoek op controle moet
komen, krijg je een afspraak mee.
• Bij ontslag krijg je een verslag mee voor de huisarts.
• Je krijgt ook de nodige postoperatieve instructies mee.
• Indien er na ontslag uit het chirurgisch dagziekenhuis
problemen zijn kan je steeds terecht bij de huisarts.

Als u na het lezen van deze infobrochure nog vragen heeft
aarzel niet ze te stellen aan
uw behandelende arts of verpleegkundige.
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