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Beste patiënt,
U bent of wordt momenteel
opgenomen op het
Orthopedieplatform, op afdeling
B.3.00 of B.3.50.
Met deze brochure proberen
we u wat informatie te geven
over onze afdeling, welke
professionals hier werken
en wat een aantal algemene
afspraken zijn.
Indien u vragen heeft na het
lezen van deze brochure, aarzel
dan niet om de verpleging te
raadplegen. Zij beantwoorden
graag uw vragen.

Inhoudsverantwoordelijke: dr. J. Oosterbosch
(Orthopedisch chirurg) | September 2017
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01 Afdeling

De afdeling hoort thuis onder
de groep Heelkunde, specialiteit
Orthopedie en bevindt zich op
de derde verdieping in de B-blok.
De afdelingen B.3.00 en B.3.50
vormen samen het Orthopedieplatform.
Het Orthopedieplatform telt in
totaal 56 bedden. Elke afdeling
telt 28 bedden: elf gemeenschappelijke kamers en zes éénpersoonskamers. Het type kamer
kan u vrij kiezen; bij opname
tekent u een formulier waarop
uw keuze vermeld staat. U moet
er wel rekening mee houden dat
een éénpersoonskamer niet altijd
beschikbaar is op het moment van
opname.

02 Opname

Wat brengt u best mee naar het
ziekenhuis:
• Formulieren (opnameformulier,
verzekeringsattesten, onderzoeksresultaten, enzovoort);
• Thuismedicatie in de originele
verpakking;
• Wasgerief (handdoeken, washandjes, zeep);

• Toiletgerief (tandenborstel,
tandpasta, scheergerief, kam);
• Makkelijke (nacht)kledij en
gesloten schoeisel.
We raden u aan om geen waardevolle bezittingen mee te brengen
naar het ziekenhuis.

03 Internet en telefonie

Bij uw opname krijgt u een telefooncode om gebruik te kunnen
maken van de telefoon op de
kamer en een internetcode die u
toegang geeft tot het draadloos
internet van het ziekenhuis.

04 Bezoekuren

Om alle patiënten de nodige rust
te bieden, vragen wij u om rekening te houden met de volgende
bezoekuren: 11.30 tot 20 uur.
Gelieve tijdens het bezoek rekening te houden met de rust van
de medepatiënten.

05 Algemene informatie

• Laat uw identificatiebandje
gedurende de hele ziekenhuisopname aan.
• Bij het verlaten van de afdeling, vragen wij u om eerst de
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•
•
•

•

verantwoordelijke verpleegkundige te verwittigen.
Na 22 uur verwachten wij dat
u op uw kamer blijft.
Op de afdeling is het verboden
te roken.
Indien er documenten door de
arts ingevuld moeten worden,
gelieve deze dan steeds bij
opname af te geven. Graag
op elk document duidelijk uw
naam en voornaam vermelden.
Bij ontslag krijgt u deze documenten ingevuld terug.

06 Team

6.1 Artsen
Eenmaal per dag komt de chirurg
en/of de assistent de zaalronde
doen op de afdeling. Het tijdstip
van dit bezoek kan variëren afhankelijk van het operatieschema
en de activiteiten op de raadpleging.
6.2 Verpleegkundig team
Elke dag wordt u toevertrouwd
aan een verantwoordelijke verpleegkundige. Zij/hij staat in voor
uw verzorging en is de tussenpersoon tussen u, de arts en de
andere medewerkers. Bij eventuele vragen of problemen in verband
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met uw verzorging kan u steeds
bij deze verpleegkundige terecht.
6.3 Paramedici
Gedurende uw verblijf op de
afdeling is de kans groot dat de
kinesist of ergotherapeut bij u zal
langskomen. Zij komen u helpen
met bewegingsoefeningen en met
alledaagse activiteiten.
6.4 Sociale dienst
Indien u vragen of bezorgdheden
heeft over uw ziekenhuisopname
of ontslag, kan u een gesprek
aanvragen met een medewerker
van de sociale dienst. Zij kunnen
helpen met het voorbereiden van
uw ontslag, afspraken maken voor
de thuiszorg, informatie geven
over sociale rechten, enzovoort.
De verpleegkundige van de afdeling zal op uw vraag een afspraak
maken.
6.5 Logistiek assistent
De logistiek assistent zorgt voor
de maaltijdbedeling op de afdeling. Driemaal per dag wordt er
op de afdeling een maaltijd voor
u voorzien. De logistiek assistent
komt bij u langs om uw voorkeur

op te nemen voor de maaltijd van
de volgende dag.
6.6 Studenten
Onze afdeling is ook een stageplaats voor studenten verpleegkunde, kinesitherapie en
ergotherapie. Zij worden onder
professionele begeleiding opgeleid
en werken mee tijdens de dagelijkse zorgen op de afdeling.

07 Ontslag

Als u het ziekenhuis mag verlaten,
dan krijgt u nog verschillende
formulieren mee naar huis:
• Een ontslagbrief om af te geven aan uw huisarts.
• Zo nodig een voorschrift voor
verdere thuisverpleging en/of
kinesitherapie.
• Eventueel een medicatievoorschrift.
• Uw persoonlijke thuismedicatie.
• Een afspraak om terug op controle te komen bij de chirurg.

Indien u al deze documenten
ontvangen heeft, mag u de dienst
verlaten. Het uur van ontslag
wordt met u besproken.
Gelieve u bij vertrek even aan te
melden aan de balie, zodat de
verdere administratie in verband
met uw ontslag in orde wordt
gebracht.
We wensen u een spoedig herstel
en hopen dat uw verblijf op B.3.00
– B.3.50 vlot zal verlopen.
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NOTITIES
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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.

BR0492

