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Beste patiënt

Binnenkort wordt u opgenomen in AZ Delta om een ingreep 
onder verdoving te ondergaan. Om u een zo veilig mogelijke 
operatie te garanderen,  leggen we hier graag nog eens uit hoe 
dat gebeurt.

We wensen u een aangenaam verblijf en een goed herstel.

Het team van de dienst voorbereiding opname.

Verloop van een opname
1.  Uw arts legt samen met u een datum vast voor een operatie.

2.  Al naargelang uw voorgeschiedenis moet u langsgaan bij 
de huisarts. De chirurg/secretariaat brengt u hiervan op de 
hoogte.

3.  Vervolgens krijgt u op het secretariaat een afspraak bij de 
dienst voorbereiding opname (DVO). Deze dienst staat in 
voor het vervolledigen van uw operatiedossier en gaat na of alle 
gegevens bekend zijn, om u veilig te kunnen opereren.
Het is hierbij van cruciaal belang eerst langs te gaan bij de 
huisarts alvorens naar uw afspraak te komen.

4.  Na uw raadpleging gaat u naar het onthaal om een kamer te 
kiezen.

5.  Bij aankomst in het ziekenhuis, op het moment van uw 
afspraak bij de dienst voorbereiding opname, meldt u zich met 
uw elektronische identiteitskaart aan de kiosk.
Vergeet zeker uw patiëntenboekje niet mee te brengen en 
eventueel ook  uw bloedresultaten en elektrocardiogram.
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Mogen we vragen om al op voorhand beide 
toestemmingsdocumenten in het patiëntenboekje te 
ondertekenen?
Vul ook de medicatielijst aan en stem af met uw huisarts 
welke medicatie eventueel gestopt dient te worden voor de 
ingreep.

6.  Tijdens de afspraak bij de dienst voorbereiding opname 
wordt uw persoonlijk dossier van dichterbij bekeken. We 
stellen u veel vragen om genoeg informatie te hebben zodat 
eventuele complicaties vermeden kunnen worden. Alle 
verkregen informatie wordt gebundeld en bezorgd aan de 
dienst anesthesie voor een beoordeling.

Verplaatsen afspraak
Als u de afspraak met de dienst voorbereiding opname 
wil verplaatsen ,neem dan gerust contact op via het 
telefoonnummer 051 23 72 56.

Vragen
Als u vragen hebt over het patiëntenboekje, dan kunt u bellen 
op het nummer 051 23 72 56.
Als u informatie wenst over uw ingreep, bv. uur van 
opname of verplaatsen van ingreep, neem dan steeds 
contact met het secretariaat van uw behandelende arts.
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Contact
Dienst voorbereiding opname
e preopbeleid@azdelta.be

Campus Rumbeke
t 051 23 72 55

Campus Brugsesteenweg Roeselare
t 051 23 64 64

Campus Menen
t 056 52 20 32

Campus Rembert Torhout
t 050 23 27 46

De contactgegevens secretariaten van de verschillende 
medische disciplines vindt u op www.azdelta.be.

Bron: dienst voorbereiding opname


