
Dienst C2

Welkom op de afdeling 
C2 shortstay!
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Beste patiënt,

Wij heten jou alvast welkom op onze 
afdeling!

Je bent voor observatie en/of behandeling 
opgenomen op onze verpleegeenheid. 
Samen met jouw behandelend arts is ons 
verpleegkundig team verantwoordelijk 
voor de jou aangeboden zorg. 

Indien je nog vragen hebt over jouw behan-
deling, verzorging of de organisatie van 
onze afdeling kan je steeds terecht bij één 
van onze medewerkers. 

Zij zijn er om jou te helpen! Tijdens jouw 
hospitalisatie proberen wij vragen en 
problemen bespreekbaar te maken en - 
waar mogelijk - op te lossen. Jouw vragen 
zijn onze zorg, stel ze gerust!

Wij wensen je een aangenaam verblijf 
en een spoedig herstel toe namens het 
volledige team,

Tina Oosterlinck 
Hoofdverpleegkundige C2
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Wat breng je mee?
• jouw identiteitskaart
• bloedgroep- en allergiekaart
• het patiëntenboekje chirurgie (volledig 

ingevuld)
• thuismedicatie in de originele verpak-

king en een lijstje ervan (eventueel 
attest van adviserend arts) (zie medi- 
catielijst in het patiëntenboekje)

• resultaten van preoperatieve onder-
zoeken

• ondergoed, kamerjas, warme sokken, 
dagkledij, slaapkledij

• platte, gesloten, slipvrije schoenen/
pantoffels

• toiletartikelen: washandjes, hand-
doeken, zeep, shampoo, douchegel, 
haarborstel, tandenborstel, tandpasta 
en scheerapparaat. Je kan een douche 
nemen op de afdeling.

• eventueel hulpmiddelen die je thuis 
gebruikt: bril of lenzen, hoorapparaat, 
krukken, wandelstok, looprek,…

Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk 
thuis. Indien gewenst beschikt onze afdeling 
over een aantal kluisjes. 

Indien je via spoed wordt opgenomen, laat 
dan zo vlug mogelijk persoonlijke spullen 
meebrengen door een familielid (pyjama, 
pantoffels, toiletgerief, handdoeken,...)

Jouw opname en 
verblijf op onze 
afdeling

Een opname op onze afdeling kan zowel 
gepland als niet gepland (spoedopname) 
zijn. Bij een geplande opname meld je je 
beneden aan het onthaal op de afgesproken 
dag en uur aan. Nadat je administratief bent 
ingeschreven, verwachten wij jou op de 
afdeling. Je vindt ons op de 2de verdieping - 
volg hiervoor route 11.

Bij een spoedopname gebeurt de  
inschrijving op de afdeling spoedgevallen. 
Na toediening van de eerste zorgen word je 
naar onze afdeling gebracht.

Onze afdeling opent de deuren maandag-
ochtend om 07:00 uur en sluit op vrijdag-
avond 19.00 uur. Patiënten die niet naar 
huis kunnen , worden tijdens het weekend 
gehospitaliseerd op een andere afdeling



4

Identificatie-
bandje
Bij elke opname, zowel gepland 
als niet gepland, krijg je steeds een 
identificatiebandje om de pols. Dit 
bandje wordt dagelijks gecontro-
leerd gedurende jouw verblijf bij 
ons in het ziekenhuis.

Daarnaast zullen meerdere 
keren per dag dezelfde gegevens 
gevraagd worden (identiteit, 
ingreep, te opereren lichaams-
deel,...). 

Wees niet ongerust, dit hoort bij 
de procedure. Op die manier zijn 
we zeker dat de juiste patiënt op 
de juiste moment de juiste behan-
deling en verzorging krijgt.

De dagindeling

05.00u  toedienen van medicatie en nemen 
van bloeddruk, temperatuur en 
bloedstalen

07.00u  start briefing 
start ochtendzorg 
start geplande opnames  
patiënten worden voorbereid op 
komende operaties en onder-
zoeken

07.45u  opdienen ontbijt en toediening van 
medicatie

11.30u  opdienen middagmaal en aanslui-
tend koffie- en theebedeling

13.30u  middagverzorging en toedienen 
van medicatie  
eventuele voorbereiding op 
operaties of onderzoeken van de 
volgende dag

15.30u  namiddagverzorging en toedienen 
medicatie

17.10u  opdienen avondmaal

19.30u  avondronde: vraag nu het nodige 
voor de nacht (drinken,...)

Met het oog op een spoedig herstel wordt 
zelfzorg gestimuleerd om de zelfredzaam-
heid te verhogen. Bij beperkte zelfzorg 
wordt vanzelfsprekend de nodige onder-
steuning gegeven. 
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Bezoekuren
Vraag jouw familie en kennissen de 
bezoekuren te respecteren. Niet alleen 
jouw verzorging en rust, maar ook die van 
onze andere patiënten blijft op deze manier 
gegarandeerd.

Bezoekers
14:30u - 19:30u (doorlopend)

Mantelzorgers
10:00u - 20:00u (doorlopend)

Vuistregel:
Elke zorgverlener past 
correcte handhygiëne toe 
minstens voor én na elk 
patiëntencontact.

Ons team
Op onze afdeling zijn heel wat artsen actief. We 
kunnen nooit met zekerheid op voorhand doorgeven 
wanneer jouw arts zijn dagelijkse patiëntenronde 
doet. We vragen hiervoor jouw begrip.

Je kan mogelijke attesten (afwezigheidsbriefje voor 
werk/school, verzekeringspapieren,…) tijdens de 
zaalronde van de arts overhandigen. Hij zal deze zo 
snel als mogelijk invullen. Vraag dit evenwel tijdig! 

Het verpleegkundig en verzorgend team staat onder 
leiding van hoofdverpleegkundige Tina Oosterlinck. Zij 
is op werkdagen aanwezig van 07.00u tot 15.00u. Je 
kan eveneens met jouw vragen terecht bij de verant-
woordelijke van de dag.
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Naar huis... 
wat nu?
We voorzien je ontslag vanaf 14.00u. Jouw 
behandelend arts zal je tijdig verwittigen 
wanneer je naar huis mag. Verlaat pas 
het ziekenhuis als de arts is langsgeweest. 
Tracht te begrijpen dat iedereen graag naar 
huis wil en de arts niet overal tegelijker-
tijd kan zijn. Jouw arts zal je ook melden 
wanneer je terug op controle moet komen. 

Nadat de arts jou toestemming heeft 
gegeven om het ziekenhuis te verlaten, 
vragen we jou om nog eerst langs te 
verpleegpost te komen. We geven jou dan 
de nodige papieren (brief huisarts, voor-
schriften,...) mee naar huis.  Indien je je 
thuismedicatie hebt afgegeven, controleer 
dan steeds dat je deze hebt teruggekregen. 
Het ziekenhuis geeft geen verbandmateriaal 
of medicatie mee bij ontslag; zorg er dan 
ook voor dat er bij jouw thuiskomst iemand 
is die naar de apotheker kan gaan. 

Indien je mogelijk opvangproblemen 
voorziet bij thuiskomst, kan je deze tijdens 
jouw verblijf melden aan de verpleeg-
kundigen. Zij contacteren dan voor jou de 
sociale dienst.

Controleer bij vertrek kasten en schuiven 
op de kamer zodat er niets op de afdeling 
achterblijft. Patiënten die op revalidatie, 
kortverblijf of rustoord gaan worden 
geholpen met inpakken door onze collega’s. 

Als je als patiënt door onze ambulance-
dienst vervoerd wordt, krijgen de ambu-
lanciers alle documenten en medicatie mee, 
zodat deze op de juiste plek terecht komen. 
Vraag wel aan familie om geschenken of 
planten op voorhand mee naar huis te 
nemen, want dit mag niet mee vervoerd 
worden.
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Wij wensen jou een 
aangenaam verblijf
en een spoedig herstel toe!


