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Beste patiënt,

INHOUDSTAFEL

Van uw arts heeft u vernomen
dat therapie/onderzoek van
belang is bij de behandeling van
uw ziekte.
Deze brochure kan u helpen
om uw vragen hieromtrent
te beantwoorden en geeft
uitleg over de opname in
het Dagziekenhuis.
De informatie die u gekregen
heeft, herhalen we hier nog
eens en u ontvangt een aantal
nuttige weetjes.

1. Opname
2. Het team
3. Begeleiding
4. De psychologe
5. Levensbeschouwelijke bijstand

Het persoonlijk overleg met de
arts en andere medewerkers
blijft natuurlijk belangrijk.
Aarzel dus niet om met onze
medewerkers te spreken over
uw vragen, gevoelens en
eventuele onzekerheden. Schrijf
uw vragen op zodat u ze niet
vergeet te stellen. Uw huisarts
wordt voortdurend geïnformeerd
over uw behandeling.
Wij luisteren graag naar u en
helpen u verder.
Namens het medisch en
verpleegkundig team
Inhoudsverantwoordelijke: dr. W. De Roock (Oncoloog) | April 2021
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OPNAME

1.1 Voor de opname in het
dagziekenhuis
• steeds inschrijven in dagziekenhuis
• na bloedafname consultatie bij
arts.

1.2 Wat dient u mee te
brengen naar het ziekenhuis?

• bloedgroepkaart
• lijst van medicatie die u inneemt
• lijst van producten waarvoor u
allergisch bent

1.3 Parkeren

Na uw behandeling ontvangt
u een gratis uitrijkaart voor de
parking.
Gedurende uw therapie geniet
u ook van een ‘tegemoetkoming
reisonkosten’ (enkel oncologische patiënten), vergoed door de
mutualiteit. Voor de raadpleging/
behandeling vult u de datum best
al zelf in. Dit formulier krijgt u bij
het begin van uw behandeling en
wordt ondertekend door de arts.

1.4 Werking van de afdeling

Bij iedere opname dient u zich
aan te melden aan de balie van
het dagziekenhuis L -1.28. De
verpleegkundige zal u een plaats
toewijzen op de afdeling. Bij de
eerste opname voert de verpleegkundige een opnamegesprek.
Van zodra uw arts de behandeling heeft voorgeschreven, zal de
apotheek deze medicatie zo vlug
mogelijk bereiden.
Na het consult bij de arts krijgt
u uw afspraak voor de volgende
consultatie en dagopname.
Wij vragen u om steeds op tijd
aanwezig te zijn om zo iedereen
vlot te kunnen behandelen en
de wachttijden voor iedereen te
beperken.
Indien u niet op tijd of niet op uw
afspraak kan zijn, vragen wij u om
het dagziekenhuis te verwittigen.
tel. 089 32 67 92.
Met al uw vragen kan u steeds
terecht bij het team.
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1.5 Bereikbaarheid

Het dagziekenhuis is iedere weekdag open van 7.45 tot 17 uur. U
kan ons binnen deze uren steeds
bereiken op tel. 089 32 67 92.

HET TEAM

2.1 De geneesheren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oncologen
Hematologie
Radiotherapeuten
Gastro-enterologie
Pneumologie
Reumatologie
Cardiologen
Nefrologen
Neurologen
Gynaecologen

2.2 Team van het dagziekenhuis

Leidinggevende en de verpleegkundigen van het dagziekenhuis.
• Inschrijvingen
• Diëtetiek
• Maatschappelijk werkster
• Psychologe
• Levensbeschouwelijke bijstand
• Interculturele bemiddeling

2.3 Enkele aandachtspunten

• Zorg voor voldoende vochtopname (2l/dag);
• Alcohol wordt best vermeden
24 uur voor en 48 uur na de
behandeling;
• Probeer een lege maag te
vermijden door regelmatig iets
te drinken en te eten;
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• Neem een voedingspauze bij
misselijkheid;
• Maak gebruik van veelvuldige
kleine maaltijden;
U mag uw eigen drank meebrengen naar het dagziekenhuis.
Bij voedingsproblemen kunt u
altijd beroep doen op de diëtiste
van 8 tot 16.30 uur op tel. 089 32
43 87.

BEGELEIDING

De taak van de dienst Patiëntenbegeleiding is veelzijdig en afhankelijk van de persoon, de omgeving en het probleem. Elke vraag,
elk probleem is bespreekbaar.
Enkele voorbeelden:
• Regelen van zorg, hulp en
diensten, zoals thuisverpleging, familiale hulp, poetshulp,
warme maaltijden aan huis,
personenalarm.
• Regelen van materiaal voor
verzorging aan huis, zoals
ziekenhuisbed, rolstoel, toiletstoel, infuusstaander, voeding
aan huis (sondevoeding of
parenterale voeding).
• Wisselwerking tussen partners,
ouders, kinderen en familie.
• Organiseren en leiden van
familiebijeenkomsten.
• Informatie en hulp bij aanvragen van sociale voorzieningen,
zoals financiële steunaanvragen kankerfonds, aanvraag
tegemoetkoming mindervalide,
aanvraag zorgverzekering,
tussenkomst reisonkosten,
tussenkomst bij aankoop van
haar- of borstprothese.
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• Voorbereiding en coördinatie
van de zorg bij het ontslag uit
het ziekenhuis.
• Opsporen van tekorten en
gebreken in regelingen en
voorzieningen en het niet goed
functioneren van instanties.
• Het ondersteunen van patienten bij het opnemen van
eventuele problemen.
Contacteer gerust maatschappelijk werkster Carrie Jonckheere op
tel. 089 32 16 54
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DE PSYCHOLOGE

Indien gewenst, kan er via verpleging een afspraak bij de psychologen gemaakt worden
Psychologe algemeen: 089 32 56
80
Hannelore Weckx tel. 089 32 58
24
Via deze QR code vindt u informatie over een behandeling op
Dagziekenhuis Geneeskunde
www.zol.be/oncologie-hematologie-radiotherapie/video
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LEVENSBESCHOUWELIJKE
BIJSTAND

Als verzorgingsinstelling staat het
ZOL open voor iedere overtuiging.
Het staat u vrij hierop een beroep
te doen.

5.1 Pastorale dienst

De pastorale dienst wil vanuit een
gelovige en christelijke visie de
zieke mens en zijn familie bijstaan,
ondersteunen en begeleiden. Dit
gebeurt met respect voor ieders
eigenheid, levensopvatting en
overtuiging.
Via de verpleging kan u de Pastorale dienst laten oproepen:
• Als u nood heeft aan een gesprek, een bezoek of gewoon
een luisterend oor.
• Als u slecht nieuws heeft gekregen en daarover wil praten.
• Als u het moeilijk heeft met uw
verblijf in het ziekenhuis.
• Als u graag de communie, de
ziekenzegening of het ziekensacrament ontvangt.
• Als u samen met iemand wil
bidden.

5.2 Andere levensbeschouwingen

U kunt steeds aan de verpleging
vragen naar levensbeschouwelijke
begeleiding die aansluit bij uw religieuze of morele overtuiging. De
verpleging zal u graag helpen om
de gewenste persoon te contacteren.

5.3 Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker heeft
volgende dienstverlening uitgebouwd:
• Kankerinfo: voor al je vragen over kanker 0800/15 802
(gratis nummer) kankerinfo@
stichtingtegenkanker.be
• Gratis psychologische begeleiding via telefoon (0800/15 802)
• Financiële tussenkomst www.
kanker.be
Contactpunt
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
Tel. 02 733 68 68
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www.ZOL.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

BR0298

