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PRAKTISCHE INFORMATIE
Afspraak voor opname in het dagziekenhuis van het Sint-
Dimpna Ziekenhuis Geel.

Datum:  … /… /… 
Uur:   …………  

Gelieve zo snel mogelijk het ziekenhuis  te contacteren op het 
nummer 014/57.70.69 (opnamedienst) indien u deze afspraak 
niet kan nakomen. 

0  Nuchter vanaf ………. uur 
0  Vooronderzoek door uw huisarts 
0  …………………………………………………..

INLEIDING
U heeft een afspraak voor een dagopname gekregen van 
uw behandelend arts. In deze brochure geven we u meer 
informatie over het verloop van de dag, de administratieve 
afhandeling, eventuele voorbereiding voor een dagopname, 
enzovoort. Vergeet deze brochure niet mee te brengen bij uw 
opname in het ziekenhuis. 

WAAR VINDT U ONS ?
Het algemeen dagziekenhuis bevindt zich op de eerste  
verdieping van het Sint-Dimpna Ziekenhuis, maar het is 
mogelijk dat u wegens een overbezetting op een andere 
afdeling in het ziekenhuis een bed krijgt. 



VOORBEREIDING VOOR UW OPNAME
Wat brengt u mee naar het ziekenhuis ?
• Identiteitskaart
• Een telefoonnummer van de contactpersoon/begeleider tot 

wie men zich eventueel kan wenden tijdens uw verblijf.
• De ingevulde patiëntenmap, met een actuele medicatielijst, 

die u bij de afspraak voor de ingreep of behandeling hebt 
gekregen van uw arts. Mocht u deze niet ontvangen hebben, 
dan vraagt u er best naar 
EN/OF 
Het voorschrift  voor uw behandeling of onderzoek van uw 
behandelend arts van ons ziekenhuis. Zonder voorschrift 
kan u geen behandeling  of onderzoek ondergaan. Ook voor 
bijvoorbeeld een bloedname hebt u een aanvraagformulier 
nodig van de behandelend arts van ons ziekenhuis.

• Eventueel een verwijsbrief van de huisarts of specialist, 
medische documenten of uitslagen gevraagd door uw 
behandelend arts.

• Kaartje met bloedgroep, ook voor een behandeling of 
onderzoek

• Verzekeringskaart of formulieren van de 
hospitalisatieverzekering

• Het formulier “vertrouwelijk” : als u recht heeft op een 
uitkering wegens ziekte dient u bij uw ziekenfonds aangifte 
te doen van uw arbeidsongeschiktheid. Dit formulier moet 
door de arts ingevuld worden.

• Indien u lenzen draagt: lenzendoosje met spoelvloeistof
• Nachtkledij en toiletgerief is meestal niet nodig voor een 

dagopname, maar kan aangewezen zijn bij een eventuele 
opname.



Tips
• Neem thuis een douche voor u naar het ziekenhuis komt en 

draag gemakkelijke kledij.
• U kunt op de afdeling gebruik maken van een kluisje om 

tijdens uw verblijf kostbare dingen op te bergen. Beter is 
het echter om kostbaarheden zoals geld en sieraden thuis te 
laten.

• Verwijder alle make-up en nagellak vooraleer u naar 
het ziekenhuis komt. Ook juwelen, piercings, vals gebit, 
hoorapparaat, haarspelden, contactlenzen, enzovoort 
moeten verwijderd worden ten laatste één uur voor de 
ingreep.

Kamerkeuze
Ook voor een opname in het dagziekenhuis kiest u bij 
inschrijving voor een bepaald kamertype . U kan vooraf 
een éénpersoonskamer reserveren via de opnamedienst 
(014/57.70.69), met uw voorkeur wordt indien mogelijk 
rekening gehouden.  Uw kamerkeuze heeft invloed op uw 
ziekenhuisfactuur. Als u kiest voor een éénpersoonskamer 
betaalt u bovenop het gewone honorarium van de artsen, een 
bijkomend ereloon. Deze zogenaamde ereloonsupplementen 
worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. Bij de 
ondertekening van de opnameverklaring met kamerkeuze, 
krijgt u als patiënt een dubbel van deze opnameovereenkomst. 
Het prijsverschil tussen de verschillende kamers ligt in een 
grotere privacy en kamercomfort. De kwaliteit van de zorg blijft 
hetzelfde. 

Uitzonderingen: er wordt geen kamersupplement aangerekend 
wanneer:
o de medische toestand een éénpersoonskamer vereist.
o er geen andere kamer vrij is.



Inschrijving
Bij elke opname, dus ook bij een dagopname, hoort een 
administratieve inschrijving. U meldt zich op de dag van 

uw opname aan bij de 
inschrijvingsbalie van het 
ziekenhuis. Na de inschrijving 
wijzen onze medewerkers u 
de weg naar het dagziekenhuis 
of u wordt gebracht naar de 
desbetreffende afdeling, waar 
u de opnamedocumenten 
overhandigt aan de 

verpleegkundige die u opvangt en informeert over het verder 
verblijf.  Op de afdeling krijgt u een bed of zetel toegewezen.
 
Kom goed op tijd anders loopt u het risico dat we de ingreep of 
het onderzoek moeten uitstellen. Wanneer de geplande ingreep 
of onderzoek om één of andere reden niet kan doorgaan, 
gelieve dan zo snel mogelijk uw specialist of het ziekenhuis 
hiervan te verwittigen op het nummer 014/57.72.45 
(dagziekenhuis) of 014/57.70.69 (opnamedienst). In uw plaats 
kan iemand anders geholpen worden.

VERBLIJF IN HET DAGZIEKENHUIS
Medicatie
• Als u thuismedicatie neemt en u moet 

nuchter naar het ziekenhuis komen, neem 
de medicatie dan enkel in op advies van de 
behandelend arts. 

• Als u bloedverdunners neemt, dan vraagt u best advies 
aan uw huisarts of apotheker. Soms moet deze medicatie 
(afhankelijk van het soort ingreep of onderzoek) tijdelijk 
gestopt of vervangen worden door spuitjes.



Het identificatiebandje vertelt ons wie u bent 
U krijgt bij dagopname een bandje om uw pols waarop uw 
naam, geboortedatum en kamernummer 
staan vermeld. Draag dit bandje tijdens uw 
hele verblijf in het ziekenhuis. Het maakt 
onder alle omstandigheden duidelijk wie 
u bent, ook wanneer u dit zelf niet kunt 
zeggen. Vraag aan de verpleegkundige een 
nieuw bandje als het losgeknipt werd om bijvoorbeeld een 
infuus te plaatsen. 

Het verloop van de dag
Onze eerste en grootste bekommernis is te zorgen voor uw 
gezondheid. Al onze artsen en medewerkers zullen zich 
inzetten om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 
Hieronder zijn voor u een aantal algemene aandachtspunten 
weergegeven:
• De verpleegkundige zal u enkele vragen 

stellen om u te leren kennen en zal samen 
met u de dag overlopen waarbij u een 
vermoedelijk uur zal krijgen van het 
onderzoek, behandeling of ingreep.

• Hebt u een voorbereiding moeten ondergaan voor uw 
onderzoek dan zal de verpleegkundige naar het resultaat 
vragen.

• Indien uw ingreep, behandeling of onderzoek gepaard zou 
gaan met misselijkheid, pijn of andere ongemakken dan zal 
dit opgevolgd en zo snel mogelijk behandeld worden.  
U heeft een oproepsysteem om de verpleegkundige te 
bellen.

• Indien bijkomende medicatie (antibiotica, 
pijnbestrijding,…) opgestart dient te worden ten gevolge 
van de ingreep, behandeling of onderzoek zal u de nodige 
medicatievoorschriften ontvangen.



• Indien u een verklaring voor uw werkgever of verzekering 
nodig hebt, gelieve dit aan uw behandelend arts te vragen.

• U kan pas naar huis vertrekken na advies van de 
behandelend arts of anesthesist, in samenspraak met de 
betrokken verpleegkundige.

• Als u vragen heeft, stel ze ons.  

Afhankelijk van de reden van uw dagopname hebben wij een 
aantal specifieke aandachtspunten gebundeld die betrekking 
hebben op: 
1. Een ingreep of onderzoek
• U wacht op de kamer tot het moment dat u voor de ingreep 

of het onderzoek weggebracht zal worden
• Wanneer u aan de beurt bent, zult u in uw bed of te voet 

naar de onderzoeksruimte of operatiezaal gebracht worden. 
• Indien u voor een ingreep onder narcose werd gebracht, 

verblijft u na de ingreep of onderzoek nog een tijdje op de 
recovery tot u goed wakker bent. 

• U wordt terug naar dezelfde kamer gebracht. De 
verpleegkundige zal u informeren over  eten en drinken na 
het onderzoek of operatie .  
U krijgt ook uitleg hoelang u bedrust moet houden en 
wanneer u onder begeleiding  mag opstaan. 

• Na de ingreep of het onderzoek geeft de arts u de nodige 
uitleg en eventuele nazorg. Hij of zij bezorgt u een brief voor 
de huisarts (of deze brief wordt digitaal doorgestuurd). Zo 
nodig krijgt u een nieuwe afspraak voor controle. 

2. Een behandeling
• De verpleegkundige zal de nodige handelingen stellen die 

nodig zijn voor een goed verloop van de behandeling (bvb. 
bloedname). 

• Vervolgafspraken zullen gemaakt worden door de 
verpleegkundige op advies van uw behandelend arts.



• Na een behandeling is het soms noodzakelijk dat u nog 
een tijdje op de afdeling ter observatie moet blijven zodat 
mogelijke bijwerkingen geobserveerd kunnen worden. Dit 
is louter voor uw veiligheid.

• Op het moment dat u een behandeling krijgt, is het 
wenselijk dat u op uw kamer of afdeling blijft zodat bij 
problemen of mogelijke complicaties ons team onmiddellijk 
kan ingrijpen.

Familie
• Indien familie wenst te vragen hoe het met u gaat, kunnen 

ze het algemene nummer van het ziekenhuis bellen 
(014/57.77.77). De opnamemedewerker zal uw familielid 
doorverbinden met de afdeling waar u verblijft.

• Tijdens het onderzoek of ingreep kan uw begeleider 
wachten op de kamer.

• Wij vragen u om niet de hele familie mee te brengen 
omdat dit storend is voor uzelf, de medepatiënten en de 
verpleegkundigen.

Stilte in het ziekenhuis
Respecteer de rust van uw medepatiënten en beperk 
lawaaihinder. 



TERUG NAAR HUIS
Begeleiding naar huis
Indien u een algemene verdoving of slaapverwekkende 
medicatie heeft gekregen, mag u in geen geval zelf met een 
voertuig rijden of alleen het openbaar vervoer nemen. Laat u 
begeleiden door een volwassen persoon. Ook thuis mag  u de 
eerste 24 uur na de ingreep niet alleen blijven. Ook die eerste 
24 uur na  de ingreep  moet u thuis onder toezicht staan van 
een verantwoordelijke persoon. 

Indien u thuis een probleem ervaart kan u contact opnemen 
met de huisarts en/of het ziekenhuis (014/57.77.77) en vraag 
naar de afdeling waar u verbleven hebt, uw behandelend arts 
of de spoedafdeling.

TOT SLOT
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of 
opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of 
de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure 
u wegwijs heeft gemaakt in uw opname in daghospitaal. 
Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in Sint-Dimpna 
Ziekenhuis, een goede thuiskomst en een spoedig herstel. 

DE OMBUDSDIENST
Indien u niet tevreden bent over de geleverde diensten of 
klachten hebt over een zorgverstrekker, dan kan u terecht bij 
de hoofdverpleegkundige van de afdeling of de ombudsdienst 
(014/57.72.42 of ombudsdienst@ziekenhuisgeel.be). 
 
Ook ideeën om het ziekenhuis te verbeteren zijn altijd welkom. 
Daarmee helpt u niet alleen uzelf maar ook het ziekenhuis en 
andere patiënten die na u komen.



PERSOONLIJKE NOTITIES OF VRAGEN
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. 
Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of 
verpleegkundige.



BIJLAGE bij onthaalbrochures 
Ziekenhuisinfectie voorkomen: Informatie voor patiënten en bezoekers

Waarom?
In een ziekenhuis komen veel mensen met elkaar in contact, zowel zieke 
als gezonde personen. Daardoor is de kans groter dat kiemen (bacteriën, 
virussen, …) worden doorgegeven. Bovendien hebben patiënten vaak 
minder weerstand, waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties.
Eenvoudige maatregelen helpen de verspreiding van bacteriën tegen te gaan  
en zo ziekenhuisinfecties te voorkomen.
Een goede algemene hygiëne is hierbij belangrijk. De meeste kiemen worden 
via de handen overgedragen. Daarom streven alle medewerkers een streng 
handhygiënebeleid na.

Maatregelen
Ook u kunt bijdragen tot het welzijn van de (mede)patiënt. Vaak is 
onwetendheid de oorzaak van fouten tegen de basisprincipes van 
hygiëne. Deze tekst biedt een leidraad, zodat ook u kunt bijdragen aan de 
kwaliteitsvolle patiëntenzorg die het Sint Dimpna nastreeft.
• Was uw handen regelmatig met water en zeep of ontsmet ze met 

handalcohol. Handalcohol is beschikbaar in elke patiëntenkamer, 
onderzoeks- en wachtruimte.

• Zorg voor een goede algemene hygiëne.
• Gebruik in het ziekenhuis papieren zakdoekjes en gooi ze onmiddellijk 

weg na gebruik.
• Bedek altijd uw neus en mond tijdens het hoesten en niezen en was of 

ontsmet nadien uw handen.
• Loop nooit op blote voeten door het ziekenhuis.
• Vermijd op bezoek te komen als u verkouden of ziek bent. Als u uw 

bezoek niet kunt uitstellen, vraag dan aan de verpleegkundige een 
masker om mond en neus te bedekken.



Hoe handen wassen?
• Was uw handen als ze zichtbaar vuil zijn, voor elke maaltijd en na contact 

met lichaamsvochten zoals na het snuiten van de neus en na gebruik van 
het toilet.

• Gebruik stromend water en vloeibare zeep.
• Wrijf de handen 

gedurende minimum 
30 seconden grondig in 
zodat u alle delen van de 
handen (handpalmen, 
vingertoppen, tussen de 
vingers en duimmuizen) 
bereikt.

• Spoel de handen af met 
een papieren handdoekje of gebruik de handdroger.

• Sluit de kraan door gebruik te maken van een papieren handdoekje.

Hoe handen ontsmetten?
• Als uw handen niet zichtbaar vuil zijn, verdient handalcohol de voorkeur. 

Handalcohol doodt de aanwezige kiemen op de handen. Bovendien is het 
gebruiksvriendelijk en tijdbesparend. In het algemeen 
wordt handalcohol beter verdragen door de huid 
dan water en zeep.

• Wrijf, met voldoende handalcohol, de handen 
volledig in tot de handalcohol opgedroogd is.

• Besteed hierbij extra aandacht aan de ruimten 
tussen de vingers, de vingertoppen, de duimmuis en 
de polsstreek.


