BELANGRIJK OM TE
WETEN

BELANGRIJKE AFSPRAKEN

• Indien u vragen hebt over sociale aspecten verbonden
aan het ziekenhuisverblijf van uzelf of uw familielid,
kan u steeds beroep doen op een sociaal
verpleegkundige.
• Elke weekdag tussen 07u00 en 11u00 wordt er
gezorgd voor de netheid van uw kamer.
• Wanneer u de dienst verlaat, is het aangewezen
dit even te melden aan een verpleegkundige.
• Tijdens het schooljaar zijn er steeds studentverpleegkundigen die hier de kans krijgen het beroep
te leren. Wij vragen u vriendelijk hen hiervoor de kans
te bieden.
• Dagelijks komt uw behandelende geneesheer langs
op de afdeling. Indien hij het aangewezen vindt, zal u
in contact worden gebracht met andere geneesheren.
• Indien u na een beloproep moet wachten op de
nachtverpleegkundige, gelieve haar hiervoor te
verontschuldigen. Zij is ’s nachts alleen
verantwoordelijk voor 30 patiënten.

De bezoekuren van onze afdeling zijn:
kamers: 14u00-20u00
privekamers: 11u00-21u00
Wij vragen u vriendelijk deze te respecteren.
De dag van de ingreep mag een familielid bij u blijven
op de patiëntenkamer.
Het telefoonnummer waarop U zich kan laten opbellen
is: 011 71 5 . . . (=kamernummer)
Rechtstreeks telefoonnummer Heelkunde 1 is:
011 71 51 00
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WELKOM

HEELKUNDE 1

OPNAME VAN
EEN OPERATIEPATIËNT

Welkom op de afdeling Heelkunde 1. Als u na het doorlezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet
om het personeel of de hoofdverpleegkundige hierover
te contacteren. Zij staan steeds tot uw dienst.

Voor een afspraak met uw behandelende geneesheer
vindt u de uren en dagen van beschikbaarheid van uw
arts op het aandachtsbord bij het verpleegstation. Het
verpleegteam van heelkunde 1 staat onder leiding van:
Daisy Desair, verpleegkundig diensthoofd.

• De verpleegkundige komt met u kennis maken op de
kamer en neemt een algemene vragenlijst af.
• Bloeddruk, pols en temperatuur worden gecontroleerd.
• Het polsbandje dat u bij de opname krijgt, maakt
onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent.
Zo kunnen er geen vergissingen gebeuren.
Hou het dus altijd aan.
• Ook uw bed wordt gemerkt met een naametiket.
• Indien nodig worden uw steunkousen (ter voorkoming
van bloedklontertjes en aderwandontstekingen),
een buikband, … aangemeten.
• Voor de ingreep draagt u een operatiehemdje.
• De verpleegkundige komt u verder voorbereiden.
• Dan bent u klaar voor uw ingreep.
• Van zodra het operatiekwartier het sein geeft, zal de
verpleegkundige u vragen naar het toilet te gaan en
alle loszittende prothesen te verwijderen (tanden,
hoorapparaten, pearcings…)

C1 is een afdeling heelkunde waaraan verschillende
“chirurgische specialismen” verbonden zijn. Wij kunnen
30 patiënten opvangen. Wij werken nauw
samen met artsen, kinesisten, diëtisten, sociale
dienst, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten en
pastorale medewerkers. Voor uw behandeling en verzorging treven we naar de hoogste kwalitatieve norm .
De verschillende disciplines en chirurgen die aan C1
verbonden zijn:
ABDOMINALE HEELKUNDE:
Dr. De Gols, Dr. Deferm
VAATHEELKUNDE:
Dr. Van De Gender, Dr. Van Loo
GYNAECOLOGIE:
Dr. Buekenhout, Dr. Beckers, Dr. Schepers,
Dr. Raus, Dr Janssen, Dr. Maeseele, Dr. Reynders
NEUROCHIRURGIE:
Dr. Vanvolsem, Dr. Bessemans
PLASTISCHE HEELKUNDE:
Dr. Bosmans
STOMATOLOGIE:
Dr. Struelens, Dr. Gacoms, Dr. Van Hoorebeeck

06u30: Overdracht nachtdienst naar vroege dienst.
07u00: Medicatiebedeling, bloeddruk, pols- en
temperatuurcontrole. Ontvangst en
voorbereiden van geplande opnames
voor hun ingreep.
08u00: Maaltijdbedeling door de logistiek medewerker.
Ochtendzorg voor patiënten die nog niet mogen
ontbijten.
09u10: Afwerken ochtendzorg, kameropschik, afwerken
geplande onderzoeken.
Menukeuze samen met de voedingsconsulent.
11u45: Medicatiebedeling - maaltijdbedeling.
14u00: Overdracht van de vroege naar de late dienst.
15u00: Bloeddruk, pols- en temperatuurcontrole,
medicatiebedeling.
Namiddagverzorging en kameropschik.
17u30: Maaltijdbedeling.
19u30: Avondronde en toediening avondmedicatie.
Bloeddruk, pols- en temperatuurcontrole.
Kameropschik.
21u40: Overdracht van de late dienst naar de
nachtverpleegkundige.
22u00: De nachtverpleegkundige heeft tot 6u30
de verantwoordelijkheid.

