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Inhoudsverantwoordelijke: dr. P. De Voogt (Opera-
tiekwartier) | Juli 2018

Beste patiënt,

Elke ziekenhuisopname, ook 
een dagklinische opname, is een 
ingrijpende gebeurtenis.

Het spreekt voor zich dat 
de medewerkers van het 
dagziekenhuis heelkunde van 
het Ziekenhuis Oost-Limburg 
alles in het werk zullen stellen 
om uw verblijf zo aangenaam 
mogelijk te maken.

Deze brochure is een belangrijke 
gids voor de dagklinische 
patiënten die een ingreep 
moeten ondergaan.

U vindt hier de nodige 
informatie omtrent uw 
dagopname.

We wensen u alvast een spoedig 
herstel.
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01 WAT BRENGT U 
MEE?

• Identiteitskaart.
• Bloedgroepkaart.
• Allergiekaart.
• Opnameformulier.
• Pre-operatieve vragenlijst, die 

u vooraf heeft ingevuld.
• Een lijst met thuismedicatie.
• Resultaten van de onderzoeken 

die niet in het ZOL gebeurden 
(bv. bloeduitslagen, RX-foto’s, 
hartonderzoek).

• Medicatie die u moet inne-
men (vb. medicatie voor de 
bloeddruk, diabetes, pufjes en 
dergelijke).

• Formulier voor hospitalisatie-
verzekering, ‘vertrouwelijk’-for-
mulier van het ziekenfonds, 
en afwezigheidsattesten die 
ingevuld moeten worden.

• Nachtkledij is niet no-
dig, u krijgt een operatiehemd.

• Tijdschrift of tablet… indien 
u nog moet wachten vóór uw 
ingreep.

02 WAT MOET U 
DOEN VÓÓR UW 

OPNAME
• U wordt nuchter verwacht 

(dit is minstens 6 uur vóór de 
ingreep): dit wil zeggen niet 
eten, niet drinken, niet roken 
en geen kauwgom.

• Medicatie voor hart, bloed-
druk, epilepsie en schildklier 
mag u met een klein slokje 
water innemen.

• Een goede lichaamshygiëne is 
noodzakelijk, neem dus best 
nog een douche of bad voor u 
naar het ziekenhuis komt.

• Nagels van vingers en tenen 
kort geknipt, geen nagellak en 
liefst geen kunstnagels.

• U mag niet zelf met de auto 
rijden na de ingreep, zorg dus 
voor vervoer om u naar huis te 
brengen.

• Geef bij opname een telefoon-
nummer aan de verpleging van 
de persoon die u komt opha-
len. Zorg dat deze persoon de 
hele dag bereikbaar is. Ook 
tijdens de nacht dient er toe-
zicht te zijn.
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• Houd er rekening mee dat een 
dagopname tot 19 uur kan 
duren.

• Er mogen maximum 2 perso-
nen meekomen, liefst geen 
kleine kinderen. Door de 
bezoekers kan er niet gegeten 
worden op de afdeling.

• Laat waardevolle spullen thuis 
(vb. geld, juwelen, piercings).

03 HOE VERLOOPT 
UW DAGOPNAME?

• Kom tijdig zodat u ingeschre-
ven en voorbereid kan worden.

• Afhankelijk van de ingreep, 
bent u 1 uur of langer weg.

• Na de ingreep moet u nog 
+/- 2 uur op de afdeling blijven 
omwille van de verdoving. Het 
ontslaguur wordt door de arts 
bepaald i.f.v. uw ziektebeeld en 
narcose.

• U kan naar huis als uw arts is 
langsgeweest.

• Voor een aantal ingrepen heeft 
u de mogelijkheid om te kiezen 
voor een plaatselijke verdo-
ving.
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04 WAT MOET U 
DOEN NA HET 

ONTSLAG?
• Bij het verlaten van het zieken-

huis dient u door iemand bege-
leid te worden en is het bestu-
ren van een fiets, een wagen 
of enig ander voertuig de 
eerste 24 uur verboden.

• Zorg voor toezicht ’s nachts. 
De eerste nacht mag u immers 
niet alleen thuis blijven.

• De arts geeft eventueel een 
nieuwe afspraak of een ver-
wijsbrief voor de huisarts.

• De arts bepaalt wanneer de 
hechtingen verwijderd mogen 
worden. Dit is meestal 1 à 2 
weken na de operatie .

• Gebruik enkel lichte maaltijden 
de dag van de ingreep.

05 CONTACT

Heeft u vragen, bel dan tussen 
8-18 uur het volgende nummer:
• Dagziekenhuis Heelkunde 

campus Sint-Jan Genk: 089/32 
52 64

• Dagziekenhuis campus 
Sint-Barbara Lanaken: 089/32 
51 12

Buiten deze uren kunt u met 
vragen of problemen terecht bij 
uw huisarts, de geneesheer van 
wacht of op de dienst Spoedgeval-
len Sint-Jan, 089/32 51 40.

Let op in welke campus u 
wordt verwacht ! 

Alle medewerkers van het Dagzie-
kenhuis Heelkunde wensen u een 
aangenaam verblijf en een spoe-
dig herstel.
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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

BR0712


