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Beste patiënt

Binnenkort wordt u opgenomen via de opstartkamer in de campus 
Brugsesteenweg. De dag voor opname belt het secretariaat u op om u 
het correcte opname-uur mee te delen. In deze folder vindt u heel wat 
praktische informatie rond uw verblijf hier in onze campus.

Het team chirurgie

Opname

Hoe verloopt het?

Op de dag van de ingreep meldt u zich aan met uw identiteitskaart aan 
de inschrijvingskiosk in de onthaalruimte. Indien al uw gegevens in orde 
zijn, ontvangt u uw klevers + routebeschrijving en kan u rechtstreeks 
doorgaan naar de verpleegafdeling 6B3 (opstartkamers), zoniet krijgt u 
een wachtnummer en komt u aan de balie.

Daar wordt U ontvangen in onze verpleegpost waar de dienstdoende 
verpleegkundige U enkele gegevens zal vragen die van belang zijn voor 
uw verblijf. Alle planningen, onderzoeken en/of behandelingen zijn reeds 
op voorhand besproken met Uw arts maar aarzel zeker niet om eventuele 
vragen rond Uw behandeling te stellen aan de verpleegkundige.

Hierna wordt U begeleid tot aan de opstartkamer waar U zich kan 
klaarmaken voor de ingreep (operatieschortje, eventueel nog wat 
bijscheren, toedienen preoperatieve medicatie, opbergen eventuele 
prothesen(gebit, bril,…). Op het moment van de ingreep wordt U te voet 
begeleid naar het operatiekwartier. (Uw bagage wordt veilig opgeborgen 
in een locker.)

Na de ingreep verblijft U nog even in de ontwaakruimte waarna U 
naar de verblijfsafdeling wordt gebracht (onderweg wordt Uw bagage 
opgehaald). De ontvangen anti-slipsokke en de AZ Delta tas mag u bij 
ontslag meenemen naar huis.
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In welke kamer kom ik terecht?

Zoals eerder vermeld, komt U pas na de ingreep op Uw verblijfsafdeling 
terecht. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met Uw eerder 
aangegeven kamerkeuze, waar we helaas niet steeds kunnen aan voldoen. 
Hiervoor onze excuses.

Op de verblijfsafdeling kan u na uw ingreep uw in te vullen documenten 
(werkverlet, verzekerng, ...) evenals uw thuismedicatie afgeven aan de 
verpleegkundige van dienst.

Zeker mee te brengen!

• Identiteitskaart
• Operatieboekje is normaal op voorhand al binnengebracht in het 

ziekenhuis, zoniet dan meebrengen op de dag van de opname
• Resultaten eventuele vooronderzoeken (indien mogelijk)
• Thuismedicatie. In originele verpakking én in de daarvoor voorziene 

zak.
• Makkelijke kledij
• Brillendoos of tandenpotje (indien van toepassing)

Beter niet meebrengen

Heel praktisch vragen wij ook om juwelen en/of kostbare zaken niet mee 
te brengen naar het ziekenhuis. Wat niet meekomt, geraakt niet verloren.

Breng ook niet al te veel kledij en persoonlijk gerief mee. U blijft slechts 
één nacht en het minimum aan materiaal volstaat zeker. Ook hier geldt: 
wat niet meekomt, hoeft niet meegezeuld te worden.

Vertrek uit het ziekenhuis
Indien alles naar wens verloopt, kunt U op de afgesproken dag het 
ziekenhuis verlaten.

We vragen om uw vervoer tegen 11u te regelen daar het ontslag goed 
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voorbereid wordt en de nodige ontslagdocumenten tegen 11u beschikbaar 
zijn.

Het is de bedoeling om daarna zo snel mogelijk een afspraak te maken bij 
de huisarts, zodat hij/zij U verder kan opvolgen.

Contact
Campus Brugsesteenweg
t 051 23 61 60
e Zd.6b3chir@azdelta.be


