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Beste bezoeker,

Sommige patiënten hebben na hun  
ingreep nood aan extra observatie en 
verblijven daarom een nachtje op onze 
Post Anesthesie Zorg Afdeling (PAZA). 
Eén van onze medewerkers heeft je op de 
hoogte gebracht over het verblijf van jouw 
familielid op de PAZA. 

De afdeling PAZA
De PAZA bestaat uit 3 bedden voor 
verlengde bewaking gedurende de nacht 
na jouw ingreep. Op de afdeling werken 
artsen-intensivisten, verpleegkundigen, 
paramedici, logistiek personeel en 
studenten in opleiding.

We begrijpen dat je als familielid graag 
even op bezoek komt. We hebben daarom 
een korte informatiebrochure opgemaakt 
om het bezoek zo vlot en aangenaam 
mogelijk te laten verlopen. We danken je 
alvast voor jouw medewerking!

Namens het PAZA-team:

Elke Jacobs
Hoofdverpleegkundige operatiekwartier
campus Bornem | 03 890 16 95

dr. Luc Van Overberge
Medisch diensthoofd operatiekwartier
campus Bornem

Praktische informatie
Bezoek is zeer belangrijk, maar ook erg 
vermoeiend voor een patiënt na een 
ingreep. Daarom vragen wij je om onder-
staande afspraken te respecteren.

Bezoekuren
19:30u - 20:00u

Aanmelden
Meld je aan aan het onthaal van campus 
Bornem om 19:15u. De onthaalmedewerker 
verwittigt de PAZA van jouw komst. Je 
mag vervolgens naar de afdeling gaan: volg 
hiervoor route 175. Wacht hier: een verpleeg-
kundige van het operatiekwartier haalt je op 
en begeleidt je tijdens jouw bezoek.

Richtlijnen kledij
De afdeling PAZA maakt deel uit van het 
operatiekwartier. Er geldt daarom een 
kledingcode: wanneer je de PAZA betreedt, 
moet je een wegwerpoverschort en een 
muts dragen. De operatieverpleegkundige 
zal deze aan jou bezorgen.

Richtlijnen bezoek
Houd je aan de bezoekuren en beperk 
het bezoek tot maximum 2 personen. Zo 
kunnen we de rust op de PAZA garanderen
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Heb je vragen?
De brochure is zeer beperkt. Heb je 
nog vragen, spreek dan gerust een 
medewerker aan: we zijn er om jou 
te helpen!

Heb je vragen over de sociale en 
administratieve aspecten van het 
verblijf, dan kan je steeds terecht 
bij de sociale dienst. Een multidisci-
plinair team, bestaande uit sociaal 
werkers en psychologen, staat klaar 
om samen naar een oplossing te 
zoeken. De verpleegkundige kan voor 
jou een afspraak maken.

Kinderen onder de 12 jaar worden niet 
toegelaten. Wanneer je de afdeling voor 
de eerste maal binnenkomt, zie je immers 
onmiddellijk een grote hoeveelheid buisjes, 
kabels en pompen waarmee de patiënt 
is verbonden. Deze zorgen ervoor dat de 
patiënt optimaal geobserveerd wordt, 
maar kunnen een verontrustende indruk 
geven aan jonge kinderen.

Gelieve jouw GSM op de afdeling uit te 
schakelen.

Anders dan op de verpleegafdelingen 
vragen we om geen geschenken (bloemen, 
planten, kaartjes, …) mee te brengen.

Het maken van foto’s kan uitsluitend 
wanneer ieders privacy en de veilige,  
ongestoorde werking van de afdeling  
gegarandeerd blijven. Staat een zorgver-
lener mee op de foto, vraag dan eerst  
zijn/haar toestemming.

Contactpersoon
Telefonisch contact met de afdeling is 
mogelijk op het nummer 03 890 16 89. 
Spreek hiervoor binnen de familie 1  
contactpersoon (vertrouwenspersoon) af.

In navolging van de Wet op de Patiënten-
rechten van 06/10/2002 mogen wij enkel 
informatie geven aan familieleden in rechte 
lijn (partner, ouders, broers of zussen, 
kinderen of kleinkinderen), tenzij mits 
toestemming van de patiënt een andere 
vertrouwenspersoon wordt aangeduid.

De vertrouwenspersoon kan het nummer 
waarop hij/zij dag en nacht bereikbaar is 
vervolgens doorgeven aan de verpleeg-
kundige. Wij zullen aan de verkozen 
vertrouwenspersoon van de patiënt dan 
de nodige informatie geven. Het is immers 
onmogelijk om ieder familielid persoon-
lijk te informeren. Andere familieleden 
kunnen via de contactpersoon op de 
hoogte gehouden worden.

Voor vragen over de medische toestand of 
behandeling kan je terecht bij de arts. De 
verpleegkundige zal je hier dan ook naar 
doorverwijzen.
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