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Beste patiënt
Binnenkort wordt u opgenomen in het dagziekenhuis 
chirurgie voor een ingreep, onderzoek of behandeling. In het 
dagziekenhuis worden uitsluitend patiënten opgenomen die 
dezelfde dag naar huis kunnen.
Het dagziekenhuis is open van 7 uur tot 19 uur in campus 
Menen, campus Rembert Torhout en campus Rumbeke en 
tot 20 uur in de campus Brugsesteenweg Roeselare.
We wensen u een aangenaam verblijf in het dagziekenhuis en 
een spoedig herstel.

Het dagziekenhuisteam

Uw operatie of onderzoek onder narcose vindt plaats op 
volgende campus:

Campus Rumbeke
Deltalaan 1
8800 Roeselare

Campus Brugsesteenweg 
Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare

Campus Menen 
Oude Leielaan 6 
8930 Menen

Campus Rembert Torhout
Sint-Rembertlaan 21
8820 Torhout

• De werkdag voor uw opname op de 
campus Rumbeke vragen wij u contact op te nemen met 
het dagziekenhuis, op het telefoonnummer 051 23 74 70 
tussen 13.30 uur en 15 uur. We kunnen u dan meedelen 
hoe laat u verwacht wordt. Over het algemeen is dat één tot 
anderhalf uur voor de eigenlijke ingreep. 

• Op campus Rembert Torhout, campus Menen en campus 
Brugsesteenweg Roeselare wordt u de werkdag voor uw 
opname zelf opgebeld met melding van het opname-uur of 
bij wijziging van afspraak. 
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• Om vertragingen zo veel mogelijk te vermijden, vragen wij u 
om zo stipt mogelijk aanwezig te zijn. 

• Kunt u om één of andere reden de afspraak niet nakomen? 
Verwittig dan tijdig het secretariaat van de arts. 
De telefoonnummers vindt u op www.azdelta.be terug. 

Voorbereiding opname
Lees aandachtig alle brochures die u krijgt van uw arts of 
verpleegkundige. (+ informatiebrochure anesthesie)

Medicatie

Vraag aan uw huisarts en/of specialist om zo nodig uw 
medicatie aan te passen voor de operatie (bv. sommige 
bloedverdunners moeten dagen vooraf gestopt worden). 
Geef deze informatie door aan de medewerkers van de dienst 
voorbereiding opname.

Roken

Als u rookt, mag u zeker de dag van de operatie niet meer 
roken! Een opname in het ziekenhuis is de ideale gelegenheid 
om definitief met het roken te stoppen. Bespreek dit met 
uw huisarts en ga eventueel in op het aanbod van het 
rookstopprogramma van AZ Delta.

Drugs

Als u drugs gebruikt, mag u dit zeker de dag van de operatie 
niet doen!
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Hygiënische richtlijnen

• Neem zeker de avond voor of de ochtend van de opnamedag 
een douche.

• Knip de nagels kort en verwijder vuilresten.
• Bindt lange haren samen met een elastiek.
• Breng geen make-up of nagellak aan en verwijder minstens 1 

gelnagel.
• Verwijder alle juwelen alsook festivalbandjes en 

piercings thuis.

Wat breng ik mee?

• Identiteitskaart en gegevens hospitalisatieverzekering
• Allergiekaart
• Attesten
• Alle documenten (arbeidsongeschiktheid, document 

‘vertrouwelijk’, verzekeringsdocumenten,...) bezorgt u 
tijdens het opnamegesprek aan de verpleegkundige zodat de 
arts dit tijdig kan invullen.

• Persoonlijk gerief
• Voorzie comfortabele kledij (Nachtkledij is niet nodig.)
• Voor diabetespatiënten: insulinepennen, meettoestel...
• Materiaal om lenzen, bril of vals gebit in op te bergen.
• Noodzakelijke hulpmiddelen na de ingreep 

 O krukken 
 O antiflebitiskousen/steunkousen 
 O ............................................................

• Breng geen waardevolle voorwerpen mee. Laat geld en 
juwelen thuis!
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Dag van de opname
Wat mag ik innemen, drinken of eten de dag van de 
ingreep?

Algemene regel

Dranken Eten

Heldere vloeistof
MAX. 1 glas tot 2 uur vóór 
de operatie

=  Plat water
    Helder appelsap
    Koffie en thee met suiker,
    GEEN melk
Dus NIET: sinaasappelsap of 
koolzuurhoudende dranken

Lichte maaltijd tot 6 uur 
vóór de operatie

=  1 witte boterham met 
confituur

Opmerkingen
• De inname van een beperkte hoeveelheid suikerhoudende 

drank tot 2 uur voor de ingreep wordt aanbevolen met 
uitzondering van diabetespatiënten.

• Voor bepaalde ingrepen of onderzoeken zijn andere 
richtlijnen van toepassing; bv. coloscopie (zie aparte 
informatiebrochure).

• Neem uw ochtendmedicatie (zoals afgesproken met uw 
huisarts en/of specialist) in met enkele slokken water.

Voor de ingreep

• U wordt ontvangen in een wachtzaal. De mogelijkheid 
bestaat dat u even moet wachten.

• Vlak voor de ingreep wordt u voorbereid op de operatie in 
een opnamekamer.

• Uw persoonlijke spullen bewaren wij voor u.
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Tijdens de ingreep

• Uw familie of begeleider kan wachten in de wachtzaal of 
naar huis gaan tot de patiënt het ziekenhuis mag verlaten.

Na de ingreep

• Na de operatie brengen we u naar uw kamer of lounge.
• In de kamer wordt u geïnstalleerd in een bed. In de 

lounge kunt u plaatsnemen in een zetel.
• De verpleegkundigen zullen een aantal controles uitvoeren.
• Na een uurtje mag u water drinken. Er worden geen 

(warme) maaltijden geserveerd in het dagziekenhuis.
• De behandelende arts beslist wanneer u weer naar huis 

mag. Dit gebeurt doorgaans enkele uren na de operatie/
onderzoek, afhankelijk van de soort operatie/onderzoek.

• De mogelijkheid bestaat dat u in de lounge moet wachten op 
documenten of op uw vervoer.

• Voor uw eigen veiligheid mag u na de verdoving in geen 
geval rijden, u regelt dus best vooraf vervoer.

Na een endoscopisch onderzoek

• Na het onderzoek mag u zich weer aankleden, het infuus 
wordt verwijderd.

• Na het ontvangen van uw documenten, mag u naar huis.

Documenten bij uw vertrek
• (Elektronische) brief voor uw huisarts
• Informatie over waar u moet op letten thuis 

(verpleegkundige ontslagbrief )
• Eventueel: 

 datum voor een controleafspraak 
 voorschrift kinesitherapie 
 voorschrift medicatie 
 voorschrift thuisverpleging 
 ziektebriefje
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• U verlaat het dagziekenhuis pas als u de nodige documenten 
in uw bezit hebt.

Thuis
• Na een algemene verdoving kunt u zich wat slaperig, ijl of 

duizelig voelen. U mag hiervoor de eerste 24 uur geen 
voertuigen (auto, motor, fiets) of machines besturen, 
niet alleen zijn, geen alcohol gebruiken en geen 
belangrijke documenten ondertekenen.

• Lichte misselijkheid is mogelijk. Als dit na 24 uur nog niet 
beter is, neemt u contact op met uw huisarts.

• In geval van koorts, bloedingen of andere problemen, 
belt u met het secretariaat van de behandelende arts in 
het ziekenhuis of uw huisarts of gaat u naar de dienst 
spoedgevallen.

• Als u geen allergieën of bijwerkingen hebt en uw arts geen 
andere pijnmedicatie heeft voorgeschreven, mag u in geval 
van pijn een paracetamol 1 gr innemen (MAX. 1 g/6uur). 

Kostprijs
Voor vragen over de kostprijs van de opname kunt u terecht bij 
de dienst facturatie
e facturatie@azdelta.be
t 051 23 76 66
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Contact
Chirurgisch dagziekenhuis

CAMPUS RUMBEKE    

Hoofdverpleegkundige                    

Marleen Carpentier

t 051 23 74 70

CAMPUS BRUGSESTEENWEG

Hoofdverpleegkundige

Els Vanhonsebrouck

t 051 23 66 60

Gemengd dagziekenhuis

CAMPUS MENEN

Hoofdverpleegkundige

Christophe Delie

t 056 23 24 50

CAMPUS TORHOUT

Hoofdverpleegkundige

Hannah Desimpel

t 050 23 23 81

Spoed

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 77 08

CAMPUS MENEN

t 056 52 25 00

CAMPUS REMBERT TORHOUT

t 050 23 23 01

Dienst voorbereiding opname

e preopbeleid@azdelta.be

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 72 55

CAMPUS BRUGSESTEENWEG

t 051 23 64 64

CAMPUS MENEN

t 056 52 20 32

CAMPUS REMBERT TORHOUT

t 050 23 27 46

Contactgegevens secretariaten van de 

verschillende medische disciplines vindt u op www.

azdelta.be.

Bron: info verpleegkundigen dagziekenhuis en 

dienst voorbereiding opname


