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Inhoudsverantwoordelijke: dr. P. De Vooght (Ope-
ratiekwartier) | Maart 2021

Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een 
kleine ingreep moet ondergaan. 
Deze brochure geeft u meer 
informatie over de afdeling 
Kabinetchirurgie en tracht op 
een aantal veel gestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende arts en/of de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.
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01 PLANNING VAN UW INGREEP OP DE AFDELING 
KABINETCHIRURGIE

U bent op consultatie geweest en er werd afgesproken om een kleine 
ingreep bij u uit te voeren.
Deze ingreep zal doorgaan op de afdeling Kabinetchirurgie, op campus 
Sint-Jan in Genk.

Datum van de ingreep :

..................................................................................

Uur van afspraak :

De werkdag vóór de ingreep belt u tussen 13.30 en 15.30 uur naar tele-
foonnummer 089/32 50 50. U selecteert vervolgens optie 4.
Het juiste uur van opname wordt u doorgegeven.

Plan zeker voldoende tijd om u van de parking naar de inschrijvingen te 
begeven en vervolgens naar de afdeling.
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02 WAT IS KABINETCHIRURGIE

De afdeling Kabinetchirurgie is een afdeling waar kleine ingrepen onder 
lokale verdoving uitgevoerd worden.
Deze afdeling beschikt over 2 behandelzalen waar verschillende medi-
sche disciplines kleine ingrepen uitvoeren.

2.1. Ligging afdeling
De afdeling Kabinetchirurgie bevindt zich op de eerste verdieping van de 
A-blok op campus Sint-Jan, locatie A1.12

Vanuit de inkomhal volgt u de gele letter A. U neemt de lift of de trap 
naar de eerste verdieping.
Bij het uitstappen uit de lift of de trappenhal, gaat u naar rechts.
Wanneer u deze deur opent, ziet u meteen rechts de afdeling 
Kabinetchirurgie.
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03 HOE VERLOOPT DE DAG VAN DE INGREEP

U komt naar het ziekenhuis op het afgesproken uur.

Niet vergeten:
• verwijder make-up en piercings voor de opname,
• laat juwelen, waardevolle spullen en geld best thuis.

U laat zich inschrijven aan het loket, waar een medewerker van de in-
schrijvingen de vereiste administratie doet.
Na de inschrijving krijgt u klevers mee en een kaartje waarop de code 
van de afdeling genoteerd staat.
De medewerker geeft u toelichting hoe u zich naar de afdeling begeeft.

Let op, u kan zich niet zelf inschrijven aan de kiosken, gezien u een  
patiëntenarmbandje krijgt bij uw inschrijving.

U begeeft zich vervolgens naar de afdeling.

U mag binnengaan zonder kloppen. Neem plaats in de wachtzaal.
De verpleegkundige weet dat u aanwezig bent en komt u ophalen zodra 
u naar de behandelzaal kan.
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04 VERLATEN VAN HET ZIEKENHUIS/ONTSLAG

Afhankelijk van uw ingreep kan u meteen naar huis of blijft u nog even 
op de afdeling totdat u naar huis mag.
De verpleegkundige checkt of u veilig naar huis kan.
Na sommige ingrepen kan u niet zelfstandig naar huis rijden. Zorg in dat 
geval voor een begeleider.

4.1 Nazorg
Uw arts bespreekt met u welke nazorg nodig is en wanneer u eventueel 
opnieuw contact dient op te nemen.

U neemt best contact op met uw behandelende arts
• wanneer u eventuele pijn niet onder controle krijgt,
• bij aanhoudend nabloeden van de wonde,
• in geval van infectietekens: pijn, roodheid, zwelling en koorts.

Wij wensen u veel beterschap.
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NOTITIES



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

BR1006


