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Inhoudsverantwoordelijke: dr. S. Klerkx (Pneumo-
loog) | Mei 2019

Beste patiënt,

Deze brochure geeft informatie 
over het onderzoek dat 
vannacht zal plaatsvinden.

Indien u na het lezen van deze 
brochure nog vragen heeft, stel 
ze dan gerust aan uw arts of 
verpleegkundige.
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01 NACHTELIJKE 
SATURATIE-

METING
Met dit toestel (pulsoximeter) kan 
de zuurstofsaturatie % SaO2 in 
arterieel bloed en de hartfrequen-
tie gemeten worden.
Dit nachtelijk onderzoek heeft 
tot doel een beeld te krijgen van 
het zuurstofgehalte in het bloed 
tijdens de nachtrust.

Doelen
• Diagnostisch;
• Therapeutisch;
• Aanvraag terugbetaling zuur-

stoftherapie door RIZIV;
• Verlenging goedkeuring terug-

betaling zuurstoftherapie door 
RIZIV.

02 DE OPNAME

• Op de afgesproken datum van 
opname dient u zich om 18 uur 
aan te melden voor inschrijving 
in de inkomhal van het zieken-
huis. U wordt begeleid naar de 
eenheid.

• Indien uw arts meerdere 
onderzoeken of therapieën 
gepland heeft, kan het tijdstip 
van opname afwijken.

• Bij aankomst op de afdeling 
voert één van de verpleeg-
kundigen van de afdeling een 
opnamegesprek met u.

Wat moet u meenemen bij 
opname?
• Medicatie: u wordt verzocht 

de medicatie die u gebruikt in 
de oorspronkelijke verpakking 
mee te nemen. Deze wordt tij-
dens uw opname door de ver-
pleging beheerd en verstrekt. 
Bij ontslag uit het ziekenhuis 
krijgt u de ingeleverde medicij-
nen weer terug.

• Kleding: nachtkleding en on-
dergoed, toiletartikelen.

• Kostbaarheden: deze laat u 
beter thuis.
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03 HET ONDERZOEK

Omstreeks 22 uur zal het toestel 
geïnstalleerd worden op de kamer 
en zal de vingersensor op de ring- 
of middelvinger geplaatst worden.

Deze vingerknijper dient u conti-
nu op de vinger te houden tot ’s 
ochtends.

Belangrijk is dat gedurende deze 
nachtelijke meting er GEEN zuur-
stof wordt gebruikt tenzij uitdruk-
kelijk op verzoek van de behan-
delende arts. Het gebruik van 
zuurstof zou namelijk de meting 
van een eventueel zuurstofgebrek 
verstoren.

Indien u ’s nachts toch kortade-
mig wordt of indien er iets mis 
is met het toestel of de knijper, 
dient u de nachtverpleegkundige 
op te roepen.

04 NA HET 
ONDERZOEK

Na beëindiging van het onderzoek 
’s morgens mag u het ziekenhuis 
verlaten (indien geen verdere on-
derzoeken gepland werden).
U dient uw vertrek te melden aan 
de balie.

De uitslag van het onderzoek 
wordt na aflezing door uw behan-
delende arts bekeken en verder 
afgewerkt.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0271


