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Welkom
Een ziekenhuis is voor de meeste mensen een vreemde omgeving. Daarom is er deze brochure.
Leest u even mee ?
Zo zal u snel vertrouwd raken met de gang van zaken binnen ons ziekenhuis en een aantal
praktische vragen zullen ongetwijfeld beantwoord worden.

Indien u toch nog vragen of opmerkingen hebt, dan kan u steeds terecht bij de onthaaldienst, bij
uw behandelende geneesheer en natuurlijk ook bij de verpleegkundigen. Zij zijn er om u verder
te helpen.
Bovendien kan u voor meer informatie terecht op onze website www.ziekenhuisgeel.be.

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons ziekenhuis stelt. Het is ons streefdoel
om u een behandeling van hoge kwaliteit te bieden en om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken.
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Opname in ons ziekenhuis
Hoe verloopt de opname ?
Elke geplande opname is afgesproken met de betrokken geneesheer en de opnameplanning.
Op het afgesproken uur meldt u zich aan bij de onthaaldienst, in de inkomhal van ons
ziekenhuis. Hier schrijft men u in en wijst men u een kamer toe. Onze medewerkers van
de onthaaldienst vragen u een opnameformulier (i.v.m. kamerkeuze) in te vullen en te
ondertekenen. Iemand van het onthaal verwijst of begeleidt u naar uw kamer.

Inschrijvingen

Inschrijven kan op werkdagen vanaf 07.00 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen vanaf 08.00 uur.

Wat brengt u mee bij de opname ?

Algemene gegevens:
identiteitskaart
isi+kaart
eventueel een verwijsbrief van uw huisdokter

*als u een privé hospitalisatieverzekering heeft: uw Medicard, Assurcard, verwijsbrief van
Medi-Assistance, enz.

Bij een arbeidsongeval vragen wij ook :
naam en adres van de werkgever
naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
polisnummer van uw verzekering
datum van het ongeval

Medische gegevens :
Medische documenten (RX-opnamen, labo-uitslagen, medische verslagen)
Medicijnen die u momenteel inneemt
Bloedgroepkaart
Vaccinatiekaart
Documenten van het ziekenfonds en/of documenten van uw hospitalisatieverzekering die de
behandelende arts voor u kan invullen
Documenten in verband met allergieën of belangrijke aandoeningen
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Persoonlijke benodigdheden :
Persoonlijke kleding
Nachtkleed of pyjama, kamerjas, ondergoed en pantoffels
Toiletgerief: washandjes, handdoeken, zeep, kam, tandpasta en tandenborstel,
scheergerief, zakdoeken en eventueel andere persoonlijke toiletartikelen.

Wat brengt u beter niet mee ?
Waardevolle voorwerpen
Grote geldbedragen
Bank- of kredietkaarten
Cheques

Laat uw handtas of portefeuille nooit onbeheerd achter als u uw kamer verlaat, ook al is het
maar voor even.
Ons ziekenhuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

Niet toegelaten
In ons ziekenhuis geldt een rookverbod zoals vastgelegd in het K.B. van 31 maart 1987. Dieren
zijn niet toegelaten in ons ziekenhuis.
Voor de regeling rond assistentiehonden, zie verderop in deze brochure.
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Keuze van de kamer
Bij opname kan u kiezen tussen een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer.
Ter bevestiging moet u een opnameverklaring invullen en ondertekenen.

Het is mogelijk dat de kamer van uw keuze niet onmiddellijk beschikbaar is. In dat geval wordt u
tijdelijk ondergebracht in een ander type kamer.
De verpleegdagprijs wordt op elke kamer uitgehangen, als u in orde bent met uw ziekenfonds
dan wordt dit bedrag bijna volledig aan hen gefactureerd. Op het opnameformulier vindt u het
persoonlijke aandeel terug dat u voor de eerste en volgende verpleegdagen wordt aangerekend.
Indien u in aanmerking komt voor de toepassing van de Maximum-Factuur (MAF) dan brengt
uw ziekenfonds ons automatisch op de hoogte en worden de remgelden rechtstreeks aan hen
gefactureerd.

Als u een eenpersoonskamer kiest dan heeft dit belangrijke gevolgen voor het bedrag dat u zelf
zal moeten betalen. U kan hierover meer informatie terugvinden onder de hoofding “Kamer- en
ereloonsupplementen”.

Op de kinderafdeling kan een ouder permanent (ook ’s nachts) bij het kind blijven. Voor de
overnachting wordt een supplement aangerekend. Dit supplement wordt niet terugbetaald door
het ziekenfonds. Een volledig overzicht van de supplementen kan u inkijken aan het onthaal.
Het prijsverschil tussen een twee- en eenpersoonskamer heeft alleen te maken met het
kamercomfort, er is geen verschil in de verzorging of behandeling.
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Kamer- en ereloonsupplementen
Indien u enkel op consultatie komt dan
kunnen onze niet-geconventioneerde artsen
een ereloonsupplement aanrekenen op hun
honorarium voor de raadpleging, niet op
de technische prestaties. Een lijst van de
niet-geconventioneerde artsen is beschikbaar
aan het onthaal, ook op de website van de
meeste mutualiteiten en het RIZIV kan u deze
informatie terugvinden.
Bij opname of daghospitalisatie werken
de artsen van het Ziekenhuis Geel steeds
geconventioneerd. Zij rekenen alleen
supplementen aan bij een verblijf op een
eenpersoonskamer. Sommige behandelingen
(zoals esthetische ingrepen) worden niet
terugbetaald door het ziekenfonds en
worden altijd volledig ten laste van de patiënt
gefactureerd. Uw behandelend geneesheer
zal u daarover informeren.
Bij een opname met overnachting of
behandeling in het daghospitaal moet u
een kamerkeuze maken. Uw keuze wordt
vermeld op het opnameformulier dat u moet
ondertekenen en bepaalt in belangrijke mate
het bedrag dat u zelf zal moet betalen.

Er worden geen supplementen aangerekend :
indien u kiest voor een
tweepersoonskamer
indien u kiest voor een
tweepersoonskamer maar wegens
plaatsgebrek of om medische reden op
een eenpersoonskamer verblijft

indien u kiest voor een eenpersoonskamer
maar wegens plaatsgebrek op een
tweepersoonskamer verblijft
tijdens een verblijf op de dienst Intensieve
zorgen

Er worden wél supplementen aangerekend
indien u kiest voor een eenpersoonskamer
Het ziekenhuis rekent u per dag een vast
bedrag aan. Dat bedrag vindt u terug op
het opnameformulier en op onze website
www.ziekenhuisgeel.be . U kan dit ook altijd
navragen bij het onthaal.
Dit bedrag vermenigvuldigd met het aantal
ligdagen is het kamersupplement.

Alle geneesheren mogen voor hun prestaties
een ereloonsupplement vragen van maximaal
135%. Het supplement wordt berekend
op het totale bedrag van de prestatie, dus
ook op het bedrag dat normaal aan het
ziekenfonds wordt gerekend. Afhankelijk
van het aantal prestaties en het tarief kan het
ereloonsupplement snel oplopen tot enkele
honderden of zelfs duizenden euro’s waar de
mutualiteit niet in tussen komt.
Vraag zeker na bij uw
hospitalisatieverzekering of en in welke mate
kamer- en ereloonsupplementen gedekt
zijn door uw polis. Indien u de factuur
mogelijk zelf moet betalen dan kan u aan de
behandelende arts of de administratie van
het ziekenhuis een indicatie vragen van de
kostprijs.
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Bezoek
In de voormiddag is geen bezoek toegelaten.

In de namiddag gelden voor de verschillende afdelingen verschillende bezoekuren :
heelkunde en inwendige geneeskunde: 14.00u. – 19.30u.
materniteit: 14.00u. – 16.00u. en 18.00u. – 20.00u.
pediatrie en geriatrie: 14.00u. – 19.30u.
intensieve zorgen: 13.00u. – 13.30u. en 19.00u. – 19.30u.
stroke-unit: 13.00u. – 14.00u. en 18.30u. – 19.30u.
dagziekenhuis: 14.00u. – 16.30u.
Sp-dienst: weekdagen 16u. – 19.30u.
weekend- en feestdagen 14u. – 19.30u.

Wij vragen u nadrukkelijk deze bezoekuren te respecteren. Omdat de patiënten hun rust nodig
hebben, vragen wij ook tijdens uw bezoek niet te luidruchtig te zijn.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan voor de naaste familie van de patiënt een afwijking op de normale
bezoekuren gemaakt worden. Hiervoor moet wel eerst met de hoofdverpleegkundige overlegd
worden.

Geen bezoek

Patiënten die geen bezoek willen of kunnen ontvangen, moeten dit melden aan de
hoofdverpleegkundige.

Openingsuren hoofdingang

De hoofdingang van ons ziekenhuis is op werkdagen open van 06.45u. tot 21.00u. Op zaterdag,
zon- en feestdagen kan u binnen en buiten van 08.00u. tot 20.00u.

Geen bloemen of planten

Omdat bloemen en planten bacterieën en schimmels kunnen herbergen heeft het comité
Ziekenhuishygiëne beslist op oncologische diensten geen bloemen en/of planten toe te laten.
In ons ziekenhuis geldt dit verbod voor Dienst 5 (kamers 301-318) en voor het Oncologisch
Daghospitaal
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Parking
Betalend Parkeren
Vooraan in de J.B. Stessensstraat (komende
vanuit de Gasthuisstraat) vindt u links
onze patiënten- en bezoekersparking. Hier
is plaats voor 209 wagens. Rijdt u de J.B.
Stessensstraat in via de Eikevelden, dan vindt
u deze parking rechts na een 700-tal meter.
Om de slagboom te passeren, neemt u een
ticket of voert u uw abonnement in. Het ticket
neemt u mee als u de wagen verlaat. Als u het
ziekenhuis verlaat, betaalt u aan de automaat.
Het betaalde ticket neemt u weer mee naar
de wagen, want u hebt dit nodig om bij het
verlaten de slagboom te openen.

De betaalautomaat

Ons ziekenhuis heeft twee automaten
waaraan u met bankkaarten of kredietkaarten
kunt betalen. Deze vindt u op weg naar de
parking.

Parkeertarieven

U kan onze betaalparking gratis gebruiken als
u er niet langer dan 20 minuten blijft staan.
De parkeertarieven vindt u op de website
ziekenhuisgeel.be.

Beurtenkaart

Als je in een bepaalde periode regelmatig
naar het ziekenhuis moet komen, kan je
kiezen voor een beurtenkaart.
Je kan een lege beurtenkaart ophalen
aan onze onthaalbalie en ze aan één van
onze betaalautomaten opladen met een
minimumbedrag van 15 euro. Voor 15 euro
heb je tien beurten.

De beurtenkaart is onbeperkt geldig en je kan
ze zo vaak als nodig opladen.
Eén beurt duurt 24 uur. Blijft je wagen langer
dan 24 uur ononderbroken op de parking
staan? Dan gaan er bij het verlaten van de
parking twee beurten af van jouw kaart.
De beurtenkaart voer je bij de slagboom in
bij het binnen - en het buitenrijden van de
parking.￼￼
￼￼￼￼￼￼￼￼￼

Parkeren andersvaliden

Ons ziekenhuis voorziet een aantal
parkeerplaatsen voor andersvaliden
aan de voorzijde van het ziekenhuis. U
dient in het bezit te zijn van een geldige
mindervalidenkaart. Andersvaliden met een
geldige kaart kunnen trouwens in Geel op
alle parkeerplaatsen gratis en onbeperkt
parkeren. Indien u geen plaats vindt aan
de voorzijde van het ziekenhuis, dan kan
u terecht op de betaalparking. Op vertoon
van uw andersvalidenkaart, krijgt u aan het
onthaal een gratis uitrijkaart.

Brengen en ophaLen van patiënten
(kiss & ride)

Aan de voorzijde van het ziekenhuis kunnen
patiënten gebracht en opgehaald worden.
Auto’s mogen er een korte tijd stationair
draaien. Maak deze periode niet langer
dan strikt nodig, anders hindert u andere
patiënten.
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Uw verblijf in het ziekenhuis
PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Maaltijden
In ons ziekenhuis worden de maaltijden op
de volgende tijdstippen opgediend :
ontbijt: rond 08.00u.
middagmaal: rond 12.00u.
avondmaal: rond 17.00u.

Voor het ontbijt en het avondmaal kan u de
samenstelling en de grootte van de porties
deels zelf bepalen.
Iemand die waakt bij een zieke kan ook een
maaltijd (voor de volgende dag) bestellen.
De echtgenoot of partner van een patiënte
op de materniteit kan ook een middag- of
avondmaal bestellen. Dan wordt wel een
klein bedrag per maaltijd aangerekend.
Voor informatie over voedsel, allergieën
of intoleranties kan u zich wenden
tot de hoofdverpleegkundige van uw
verblijfsafdeling of de dienst Diëtiek op het
telefoonnummer 014 57 72 34.

Dieetvoeding

Het kan zijn dat u een dieet moet volgen in
het belang van uw behandeling.
De aard en samenstelling van die
dieetvoeding worden bepaald door de
behandelende geneesheer in overleg met de
diëtiste van ons ziekenhuis. De diëtiste komt
bij u langs om meer uitleg te geven over het
nut en de werking van uw dieet.
Als u al een dieet volgde vóór uw opname,
moet u dit melden aan de verpleegkundige of
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aan de behandelende geneesheer, zodat de
diëtiste hiermee rekening kan houden.

Verzorging

Meestal gebeurt de medische verzorging,
het toedienen van medicatie, het
doktersbezoek enz. in de voormiddag. Om uw
ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk te houden,
kan het zijn dat sommige onderzoeken
of behandelingen ook in de namiddag
uitgevoerd worden.
Het is belangrijk dat wij steeds weten waar u
bent. Wanneer u tijdelijk de afdeling verlaat,
dan meldt u dit best aan een verpleegkundige.

Assistentiehonden

Vanuit het oogpunt van hygiëne en
veiligheid hebben dieren geen toegang tot
het ziekenhuis. Assistentiehonden vormen
een uitzondering op deze regel. Deze honden
vervullen een belangrijke praktische,
sociale en therapeutische rol. Ze worden
beschouwd als een noodzakelijke begeleider
van de patiënt. Doordat beiden in normale
omstandigheden 24 uur op 24 bij elkaar zijn,
bestaat het risico op vervreemding indien
de hond tijdens de hospitalisatie niet op de
kamer wordt toegelaten.

Bij raadpleging of onderzoek: een
assistentiehond mag de patiënt begeleiden
naar de afdeling of onderzoeksafdeling.

Bij bezoek: assistentiehonden mogen
opgenomen patiënten bezoeken. Indien
de patiënt in een tweepersoonskamer
opgenomen is en de medepatiënt gaat
niet akkoord met de aanwezigheid van
de hond, wordt er in overleg met de
verantwoordelijke verpleegkundige of
sociale dienst een oplossing gezocht om
het bezoek in een andere ruimte te laten
plaatsvinden.

Bij opname: elke individuele vraag
wordt omwille van de praktische
haalbaarheid besproken met de
betrokken verantwoordelijken. Volgende
voorwaarden gelden bij elke opname met
een assistentiehond:
De assistentiehond wordt niet
toegelaten op volgende diensten
(Decreet van 28 juni 2013 Decreet
houdende de wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van
20 maart 2009 betreffende de
toegankelijkheid van publieke
plaatsen voor personen met een
assistentiehond, Vlaamse Overheid):
Intensieve zorgen
Operatiekwartier
Recovery
Verloskamer
Oncohematologie
Hemodialyse
Brandwondeneenheden
Éénpersoonskamer in de nabijheid
van een uitgang.

De patiënt en/of diens familie/
omgeving is verantwoordelijk voor
de hond: uitlaten, voeding, … Dit
behoort niet tot de taken van het
verpleegkundig of paramedisch
personeel van het Ziekenhuis Geel.

De hond mag niet vrij rondlopen op de
afdeling. Hij blijft op de kamer tenzij
voor de wandeling onder begeleiding.
Personeel van het ziekenhuis vermijdt
elk contact met de hond. Bij een
accidenteel contact moet handhygiëne
toegepast worden.
Bij het verlaten van de kamer worden
de handen van het personeel van het
Ziekenhuis Geel steeds ontsmet met
handalcohol.

De patiënt of de begeleider neemt
steeds contact op met de behandelende
arts en/of de hoofdverpleegkundige
zodra de afdeling en de opnamedatum
bekend zijn.

Indien het tijdens het verblijf toch niet
mogelijk is dat de hond bij de patiënt
aanwezig blijft (zoals IZ, stroke unit, ...),
dan dient die te worden opgevangen
door de bevoegde instanties.
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We verwelkomen je.
Onverwacht of langverwacht.
Een eerste indruk.
Verrast, angstig of net heel vertrouwd.
We begeleiden en ondersteunen.
Een weg die je niet alleen aflegt.
We zien erop toe hoe iedereen voor elkaar
zorgt.
Patiënten, bezoekers, artsen, medewerkers
en leidinggevenden.
Allemaal met elkaar, allemaal voor
elkaar.
Versterkend en vertrouwd.
Resultaatgericht.
Wetend waar we naartoe willen.
Een visie op het vandaag van morgen.
Een brede waaier aan disciplines.
Samen voor een uitmuntende zorg.
Met wilskracht, doorzettingsvermogen en
empathie.
Zorgend voor onze mensen.
We geven nooit op.
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Met het hart op de juiste plaats.
We stellen gerust en vechten terug.
Een plaats voor onderzoek.
Waar artsen een diagnose stellen, een
behandeling starten of net voorkomen.
Oplossingsgericht.
Op mensenmaat.
Een plaats waar je de weg vindt.
De juiste informatie, op het gepaste
moment.
Slecht of goed.
We geven je moed.
Omringd door warmte.
Altijd dichtbij, wanneer je ons nodig hebt.
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Patiëntenbegeleiding
Sociale dienst

Palliatief support team

Wij weten dat een verblijf in een ziekenhuis
soms aanpassingen en problemen met
zich brengt, voor u en uw naaste omgeving.
Daarom heeft ons ziekenhuis een dienst
patiëntenbegeleiding. Die is er om u in
alle discretie te helpen. Deze dienst kan
voor u zaken regelen met het ziekenfonds
en de verzekering, een aanvraag indienen
voor gezins- en bejaardenhulp, warme
maaltijdbedeling aan huis, uitleenmateriaal
enz. Ook bij een opname in een
revalidatiecentrum, een hersteloord of een
meer definitieve opname in een rustoord
of RVT (rust- en verzorgingstehuis) kan de
dienst u begeleiden.

Het palliatief support team is een
multidisciplinair team waarop hulpverleners,
patiënten en familieleden beroep kunnen
doen wanneer zij praktische vragen
hebben over de palliatieve zorg in ons
ziekenhuis. Dit kunnen vragen zijn van
lichamelijke, emotionele, sociale, spirituele
of organisatorische aard. U kan het palliatief
support team bereiken via uw behandelende
arts, de verpleegkundige van de afdeling of de
sociale dienst.

De dienst patiëntenbegeleiding biedt
praktische hulp en ondersteunt u bij
psychosociale en persoonlijke problemen,
relatiestoornissen, verslaving en eventuele
financiële of materiële moeilijkheden.

U kan de medewerkers van de
patiëntenbegeleiding bereiken
via de behandelende arts of de
hoofdverpleegkundige. De sociaal
verpleegkundigen zijn elke werkdag
aanwezig van 10.00 tot 12.00 u. en 14.00 tot
16.00 u. U kan ook een afspraak maken door
te bellen op ons algemeen nummer
014 57 77 77. U wordt dan doorgeschakeld
naar een sociaal verpleegkundige.
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Psychologische dienst

Ziekte en hospitalisatie kunnen mentale
problemen veroorzaken bij de patiënt en
zijn naaste familie. Omgaan met angst,
depressie of rouw is niet gemakkelijk. Onze
psychologen kunnen u helpen deze gevoelens
een plaats te geven.
Bovendien zijn onze psychologen nauw
betrokken bij gespecialiseerde teams
als de obesitaskliniek, de pijnkliniek, de
diabetesconventie, enz.

Ombudsdienst
Bij de ombudsdienst kan u terecht met
vragen, problemen of klachten over de
dienstverlening van het ziekenhuis. De
ombudsdienst heeft tot taak te bemiddelen
bij klachten van patiënten en kan
aanbevelingen doen om de kwaliteit van de
zorg te verbeteren.
Het huishoudelijk reglement van
het ziekenhuis beschrijft hoe de
klachtenafhandeling in het ziekenhuis
verloopt.
Dit reglement is terug te vinden op
de website van het ziekenhuis; www.
ziekenhuisgeel.be .

De ombudspersoon is beschikbaar op
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00
tot 12.00 u. en van 13.00 tot 15.00 u. Indien
gewenst kan u via het telefoonnummer
014/577242 een afspraak maken voor een
persoonlijk gesprek.

Indien u de ombudspersoon schriftelijk
wenst te contacteren, dan kan u een mail
sturen naar
ombudsdienst@ziekenhuisgeel.be
of een brief sturen naar

Ziekenhuis Geel
t.a.v. de ombudsdienst
J.-B. Stessensstraat 2
2440 Geel
Bij afwezigheid van de ombudspersoon, kan
u het directiesecretariaat contacteren via het
nummer 014/577420.

Opleidingscentrum
Het Ziekenhuis Geel is een opleidingscentrum. De kans bestaat dat stagiairs, assistenten en
verpleegkundigen in opleiding ingeschakeld worden in de directe zorgverlening van de patiënt.
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Voorzieningen voor patiënten
Radio en televisie

Post en pensioenen

Op elke kamer is radio en televisie.
Op de radio kunt u kiezen tussen 4
voorgeselecteerde kanalen. Wanneer u op een
tweepersoonskamer verblijft, vragen wij
u om de rust van de andere patiënt te
respecteren bij het gebruik van radio en
televisie.

De opnamedienst verdeelt elke morgen de
binnenkomende post. Om zeker te zijn dat uw
post ook bij u terechtkomt, is het belangrijk
dat u steeds het juiste kamernummer
doorgeeft.

Wifi

Uitgaande post kan u steeds afgeven aan de
verpleegkundigen.

Cafetaria en winkel
In het ziekenhuis is gratis wifi ter beschikking.
Er is geen toegangscode vereist.

Telefoon

U kan een telefoontoestel op de kamer
aanvragen. Alleen uitgaande gesprekken
worden aangerekend, het tarief wordt
vermeld op het opnameformulier. Om dit
toestel te gebruiken heeft u een persoonlijk
codenummer nodig. Dit codenummer kan u
aanvragen aan de opname. Wees voorzichtig,
gesprekskosten naar gsm of buitenland
kunnen hoog oplopen.
U bent zelf verantwoordelijk voor het
bewaren van uw codenummer. Bij verlies
of diefstal verwittigt u best onmiddellijk de
dienst opname. De telefoonkosten komen
automatisch op uw rekening.
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In de inkomhal is een cafetaria. Patiënten en
bezoekers kunnen hier iets drinken of eten.
Patiënten kunnen geen alcoholische dranken
gebruiken.

Naast de cafetaria is een winkeltje waar u
dagbladen, tijdschriften en andere bladen
kan kopen. Hier kan u ook bloemen, kleine
geschenken, toiletartikelen enz. kopen.
U kan er ook terecht voor
weekabonnemeneten en beurtenkaarten voor
de betaalparking.

Pedicure en kapster

Via de verpleegkundige kan u beroep
doen op de kapster of pedicure. De prijzen
hiervoor kunnen steeds opgevraagd
worden en worden via de ziekenhuisfactuur
aangerekend.

Ontslag uit het ziekenhuis
De behandelende arts deelt u de datum en het uur van uw ontslag mee. De
hoofdverpleegkundige regelt alles voor uw ontslag en geeft u alle informatie over
controleraadplegingen, dieet, medicijnen en naverzorging.

Verslag

Wie betaalt wat ?

Bij uw ontslag geeft de behandelende
geneesheer een voorlopig verslag mee voor
uw huisarts. Een definitief verslag wordt hem
of haar zo snel mogelijk toegestuurd.

Ons ziekenhuis past de derde-betalersregeling toe. Dat betekent dat de
ziekenfondsen rechtstreeks hun deel van de
rekening aan het ziekenhuis betalen. Tijdens
of aan het einde van uw verblijf hoeft u aan
niemand iets te betalen. De ziekenhuisfactuur
krijgt u thuis toegestuurd.

Uitleenmateriaal

Indien u na het ziekenhuisverblijf een
rolstoel, krukken enz. nodig heeft, kan de
dienst patiëntenbegeleiding hiervoor zorgen
via de uitleendienst van uw ziekenfonds of
via het Rode Kruis.

Vervoer naar huis

Wanneer u het ziekenhuis niet op
eigen kracht kunt verlaten, kunt u de
hoofdverpleegkundige vragen een
ziekenwagen of een taxi te regelen.
Opgelet : de vervoerskosten van een
taxi moet u zelf betalen. Als u met een
ziekenwagen naar huis gebracht moet
worden, kunt u zelf kiezen op welke
instantie u beroep doet. In sommige
gevallen worden ziekenvervoerskosten
gedeeltelijk terugbetaald. De voorwaarden
voor deze terugbetaling verschillen wel per
ziekenfonds. Met vragen rond deze kosten
kunt u terecht bij uw ziekenfonds en bij de
sociaal verpleegkundigen van het ziekenhuis.

Uw rekening omvat:
uw persoonlijk aandeel of het gedeelte dat
het ziekenfonds niet terugbetaalt;
het supplement voor de kamer indien dit
voor u van toepassing is;
een forfaitair bedrag voor
geneesmiddelen;
forfaitaire bedragen voor Labo en Rx
onderzoeken;
supplementen en remgelden op de
erelonen van de artsen.

Opgelet: Als u niet in orde bent met het
ziekenfonds moet u mogelijk alle kosten zelf
dragen.
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Gegevensbescherming - privacy’
Patiënten in het Ziekenhuis Geel hebben recht op deskundige zorg maar evenzeer op hun
privacy en transparante verwerking van hun persoonsgegevens. Deze verwerking van
persoonsgegevens in het Ziekenhuis Geel is noodzakelijk voor uw behandeling en de daaraan
ondersteunende diensten.Het Ziekenhuis Geel heeft een Privacyreglement opgesteld om u
als patiënt te kunnen verduidelijken op welke wijze uw persoonsgegevens in dit ziekenhuis
worden verwerkt en hoe u als patiënt controle kan uitoefenen op deze verwerking. U kan dit
Privacyreglement terugvinden op onze website www.ziekenhuisgeel.be/privacyreglementbescherming-van-persoonsgegevens. Een kopie van dit reglement kan u ook steeds ter inzage
terugvinden aan het onthaal.

Tot slot
Wij hopen dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk verloopt.

Ons ziekenhuis streeft voortdurend naar de beste opvang en verzorging van de patiënten.
Zijn er vragen die deze brochure voor u niet heeft beantwoord ? Aarzel dan niet om de
verpleegkundigen of arts om een antwoord te vragen.
Wij wensen u een spoedig herstel.
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Bijlage 1
Dienst Zingeving: Religieuze en andere
levensbeschouwelijke zorg

De pastor is er voor jou en je familie
Een opname of een behandeling in het
ziekenhuis is dikwijls een ingrijpend
gebeuren. Deze ervaring delen met
mensen die dicht bij je staan is niet altijd
vanzelfsprekend. In het ziekenhuis zijn er
pastores die in een sfeer van vertrouwen
willen luisteren naar wat je bezighoudt. Zij
maken graag tijd voor jou.
Ook als familie krijg je soms veel te dragen.
Pijn en onmacht over wat je geliefde
overkomt, doet vele vragen rijzen. Ook jij kan

bij hen terecht voor een gesprek.
Zelfs als je niet katholiek bent, kan je een
beroep doen op de pastores. Zij zijn er voor
alle patiënten en hun familieleden, of je nu
gelovig bent of niet.
Ze behoren wel tot de katholieke traditie
maar staan open voor alle mensen die op zoek
zijn naar zingeving. Indien je zo’n gesprek
wenst, kan je dit kenbaar maken aan een
verpleegkundige of kan je zelf de dienst
Zingeving contacteren.
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PASTORALE BIJSTAND
Pastorale bijstand is een verzamelnaam
voor de verschillende vormen waarmee een
pastor jou wil bijstaan. Dit kan gaan van
een diepgaand gesprek, een woordeloze
aanwezigheid, een hand vasthouden,
een verkwikkende babbel. Ook rituelen
en symbolen zoals de ziekenzalving, de
ziekenzegening of het afscheidsgebed zijn
vormen van pastorale bijstand die tijdens
belangrijke momenten in je leven of bij het
ontbreken van kracht en bemoediging tijdens
een ziekte helend en rustgevend kunnen zijn.
Praat er gerust over met de verpleegkundigen
zodat zij contact kunnen opnemen met de
pastor. De pastor komt dan bij je langs.

Wens je een bezoekje van de pastor, dan kan je:
de pastor laten oproepen door de
verpleegkundige
het aanvraagformulier op de laatste
pagina van deze folder gebruiken
zelf de dienst Zingeving contacteren

De ziekenhuispastores zijn:

Hilde Schobben - 014 57 71 20
hilde.schobben@ziekenhuisgeel.be
Griet Wouters - 014 57 75 20
griet.wouters@ziekenhuisgeel.be

Zij zijn om beurt aanwezig tussen 8.30 u. en
16.30 u. en bereikbaar via het verplegend
personeel tot 22.00 u.
Je kan via de pastor of verpleegkundige
ook een bezoek aanvragen van een
vertegenwoordiger van een andere (geloofs)
overtuiging.
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Voor de Katholieke Kerk
Hilde Schobben
Tel. 014 57 71 20
hilde.schobben@ziekenhuisgeel.be
Griet Wouters
Tel. 014 57 75 20
griet.wouters@ziekenhuisgeel.be

Voor de Protestantse Kerk
Dominee Marcel Pool
Tel. 014 71 03 77 of 0472 33 54 38
marcel.pool@telenet.be

Voor de Getuigen van Jehova
De Heer Staf Paeschen
Tel. 014 59 11 17 of 0495 10 00 97
staf@paeschen.be

Voor de Vrijzinnige morele
dienstverlening
Mevrouw Diane T’Jampens
Tel. 0496 86 14 79
Huis van de Mens
Tel. 014 42 75 31

Voor de Islam
Marokkaanse Islamieten
Anzagh Abdeslam
Tel. 0477 42 64 39
Turkse Islamieten
Adgun Yashan
Tel. 014 31 92 84 of 0495 48 00 04

Liturgie
Vier keer per jaar wordt er een woord- en
communiedienst gehouden in zaal Gerebernus van het
ziekenhuis. Deze vieringen vallen samen met de kerkelijke
hoogfeesten van Pasen, Allerheiligen en Kerstmis. Ook
wordt er tijdens de meimaand een Mariabezinning
gehouden. Enkele dagen op voorhand ontvang je
hiervoor een uitnodiging. Je kan deze invullen en aan
de verpleegkundigen bezorgen indien je wil meevieren.
Vrijwilligers komen je dan ophalen en brengen je nadien
ook terug naar je kamer.
De communie wordt door de pastor één keer in de week
aangeboden. Welke dag van de week is afhankelijk van
de afdeling waar je verblijft. Indien je ook op andere
weekdagen of op zondag communie wenst, kan je dit
kenbaar maken aan de pastor of aan de verpleegkundigen
van de afdeling.

… en daar lig je dan …
er gaat zoveel in je om
onzekerheid en pijn
angst en hoop
vreugde en blijdschap
je leven van alle dag
ligt overhoop
lijden en afscheid nemen
genezen en tot rust komen
mama en papa worden
het zet je aan het denken
over je eigen toekomst
of die van je geliefden
de pastor van het ziekenhuis
neemt graag een stoel
en komt naast je zitten
om naar je denken te
luisteren

Stille ruimte
In de drukte van een ziekenhuis zijn momenten en
plaatsen voor rust en stilte schaars. Nochtans kan een
moment van bezinning of gebed bevrijdend werken.
Vlakbij zaal Gerebernus op de eerste verdieping is er een
kleine ruimte voorzien waar je even in alle stilte tot rust
kan komen.
Je kan er even gaan zitten om stil te staan bij wat je
overkomt, om te bidden of om een kaarsje te laten
branden. In het intentieboek kan je al je vragen, zorgen en
vreugdes neerschrijven. Ook vind je er gebedskaartjes en
gebedenboekjes die je mag meenemen.
De stille ruimte is altijd open.
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✃
Aanvraag voor bezoek
en/of communie
Naam .....................................................................................................................................

Voornaam ............................................................................................................................
Kamernummer ..................................................................................................................
Bed .........................................................................................................................................
Graag had ik bezoek ontvangen:
de ziekenhuispastor
de vertegenwoordiger van mijn (geloofs)overtuiging

...................................................................................................................................................
(gelieve hier uw (geloofs)overtuiging te vermelden).
Graag had ik de communie ontvangen:
één keer in de week
elke weekdag
op zondag

Dit aanvraagformulier is volledig vrijblijvend. U kan deze aanvraag
onder gesloten omslag aan een verpleegkundige afgeven als u dat wenst.
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