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Verpleegafdeling niet-chirurgisch dagziekenhuis

Beste patiënt

Wij heten u welkom op onze verpleegafdeling voor niet-chirurgische 
patiënten. Een multidisciplinair team van artsen, hoofdverpleegkundige, 
verpleegkundigen, diëtisten, psychologen en sociaal verpleegkundigen 
staan ter beschikking van u en uw familie.
Elke voormiddag en namiddag krijgt u een verpleegkundige toegewezen 
die instaat voor uw dagbehandeling. Als u vragen hebt, kunt u altijd 
bij de verantwoordelijke verpleegkundige terecht. U kunt ook altijd de 
hoofdverpleegkundige contacteren.

We wensen u een aangenaam verblijf toe.

Het team van de verpleegafdeling

Dagindeling
07.00 uur:                      ontvangst van patiënten voor plaatsen poortkatheter
07.45 uur –18.00uur: dagbehandelingen
11.10 uur – 12.15 uur:  middagmaal
                               
Koffie en water zijn vrij ter beschikking op de gang van de afdeling.

Zaalronde artsen
De  arts komt langs tijdens de dagbehandeling op de kamer zelf. Enkel 
voor de behandeling bij de maag-darm-leverarts, gaat u naar het bureau 
van de arts.  Het exacte moment is afhankelijk van de raadplegingen en 
zaalrondes.

Veiligheid
-  Om veiligheidsredenen brengt u zo weinig mogelijk waardevolle 
bezittingen mee naar het ziekenhuis. Op uw kamer hebt u een kluis ter 
beschikking.
-  Het is verboden om te roken op de afdeling.   Ook elektronische 
sigaretten zijn niet toegelaten.
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-  Voor de brandveiligheid adviseren wij u om de kamerdeur dicht te laten.
-  Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een identificatiebandje rond uw 
pols. U mag dit niet verwijderen. Als het toch loskomt, meld dit aan uw 
verpleegkundige.
-  Thuismedicatie en insuline mogen om veiligheidsredenen niet 
op de kamer bewaard worden. Geef deze thuismedicatie af aan de 
verpleegkundige die dit in het verpleeglokaal zal bewaren.

Bezoekuren
Bezoek is welkom tussen 8 uur en 18 uur.

Telefoon
U mag uw gsm gebruiken op de afdeling.
U kunt ook gratis draadloos internet aanvragen via een verpleegkundige.

Vertrek uit het ziekenhuis
Bij uw vertrek controleert u of u alle persoonlijke spullen, eventuele 
thuismedicatie, brief met volgende afspraak, medicatie om thuis in te 
nemen...  mee hebt naar huis.

Wat krijgt u mee bij uw vertrek?
-  de brief voor de huisarts wordt digitaal doorgestuurd
-  afspraak volgende dagopname of raadpleging
-  eventuele attesten indien nodig
-  een niet-medische ontslagbrief met de gegevens van de afdeling en een 
overzicht van de medicatie die u thuis verder dient in te nemen.

Als de arts bij u is langsgeweest en u hebt de nodige formulieren en 
medicatie, kunt u naar huis vertrekken. Verwittig de verpleegkundige 
als vertrekt.
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Contact
Afdeling oncologisch dagziekenhuis

op de gelijkvloerse verdieping

Hoofdverpleegkundige

Sofie Haerynck

e sofie.haerynck@azdelta.be

t 051 23 78 25

Afdeling niet-chirurgische dagziekenhuis en 

oncologisch dagziekenhuis

op de 6de verdieping

Adjunct-hoofdverpleegkundige

IngeborgMaddens

e ingeborg.maddens@azdelta.be

t 051 23 76 70

www.azdelta.be
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