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Welkom

U of uw familielid wordt binnenkort opgenomen in het dagziekenhuis.

Om deze korte opname optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat u afspraken en 

raadgevingen nauwkeurig in acht neemt.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft na het lezen van deze brochure, aarzel dan 

niet om ons te contacteren.

De contactgegevens vind je achteraan op de brochure.

Het spreekt voor zich dat de medewerkers van het dagziekenhuis alles in het werk zullen 

stellen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Wij heten u van harte welkom op onze dienst chirurgisch daghospitalisatie van het 

Sint-Franciscusziekenhuis.
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Voor sommige behandelingen, observaties of heelkundige ingrepen is een opname met 

overnachting in het ziekenhuis niet nodig.

Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van wijsheidstanden, bepaalde kijkoperaties, 

oogoperaties, ingrepen onder lokale verdoving, ... .

U kunt de dag van opname nog terug naar huis.

Voor dergelijke opnames kan je terecht in het chirurgisch dagziekenhuis.

Wat is een dagopname?



Wat moet u doen voor uw opname?

10 BELANGRIJKE REGELS
1. Kom NUCHTER binnen d.w.z. dat u niet mag eten (ook geen kauwgom), drinken of

    roken vanaf 24u ‘s nachts (tenzij de arts andere richtlijnen gegeven heeft). Niet 

    nuchter zijn kan ernstige gevolgen hebben voor de  gezondheid, waardoor de 

    ingreep mogelijk uitgesteld moet worden naar later op de dag of naar een andere 

    datum. 

2. Indien u bloedverdunners neemt, gelieve voor de operatie met de behandelende 

    arts te bespreken of deze gestopt moeten worden op voorhand. Indien dit niet 

    gedaan wordt, kan de operatie misschien niet doorgaan. Ook voor andere belangrijke 

    medicatie wordt best op voorhand nagevraagd of deze genomen mogen/moeten 

    worden de dag van de ingreep. 

3. Laat op voorhand voorbereidende onderzoeken doen zoals een bloedafname en 

    elektrocardiogram (ECG) bij uw huisarts of in het ziekenhuis indien dit gevraagd 

    wordt door de behandelende arts.

4. Een goede lichaamshygiëne is noodzakelijk. Neem ‘s morgens een douche/bad en

    poets uw tanden (zonder water te drinken). Draag nadien propere kledij.

5. Geen nagellak, valse nagels of gelnagels.

6. Er mag maximum 1 begeleidende persoon aanwezig zijn tijdens het opname-

    gesprek voor de operatie. Nadien wordt de patiënt alleen meegenomen naar de 

    voorbereidingsruimte.

7. Geef bij opname een telefoonnummer aan de verpleegkundige in het ziekenhuis 

    van de persoon die u komt ophalen. 

8. Hou er rekening mee dat de meegedeelde uren, richturen zijn. D.w.z. dat door 

    omstandigheden het meegedeelde uur van de ingreep kan wijzigen . 

9. U mag niet zelf met de auto rijden na de ingreep, dus zorg voor iemand die u komt 

    afhalen op de kamer en naar huis brengt. Ook mag u de eerste 24u na een narcose 

    of sedatie niet alleen thuis blijven. Regel op voorhand dat er een meerderjarig 

    persoon die voor u kan zorgen bij u blijft tijdens deze periode.

10. Als u de dag voor de ingreep ziek bent of koorts heeft, verwittig dan de opname

     dienst 011 71 59 80.

Specifieke brochures aangaande anesthesie en chirurgische ingreep vindt u op de website: www.sfz.be 



Planning van een dagopname

De dagopname wordt gepland op de raadpleging van de behandelende geneesheer. 

Op deze consultatie krijgt u een opnamemapje mee met informatie en 2 documenten 

om in te vullen, namelijk ‘toestemming operatie’ en het ‘opnameformulier met medica-

tielijst’. Het is de bedoeling dat u deze documenten volledig invult en meebrengt naar het 

ziekenhuis. Als u deze niet zelf kan invullen, vraag het dan even aan uw huisarts. Ook de 

uitslagen van de voorbereidende onderzoeken dienen meegebracht te worden.

Het tijdstip van uw opname is afhankelijk van de planning van de operatiezaal. De werk-

dag voor de ingreep wordt u opgebeld om het uur van opname mee te delen. Indien u 

na 17u geen telefoon ontvangen hebt, belt u die dag zelf naar het ziekenhuis om het uur 

van opname te vragen.

Kom de dag van de ingreep zeker op tijd naar het ziekenhuis. In de inkomhal kan u 

zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Vervolgens komt u bij de dienst 

onthaal, waar zij zorgen voor de verdere verwerking van uw inschrijving. Na de nodige 

documenten te hebben ontvangen, meldt u zich aan op de eerste verdieping bij het 

secretariaat van het dagziekenhuis en neemt u plaats in de wachtzaal.

Hou er rekening mee dat het uur van afspraak niet steeds het uur van behandeling is. Wij 

houden in onze planning rekening met bepaalde voorbereidingen die nodig zijn voor 

een ingreep en doen al het mogelijke om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen in de wachtzaal.

In een gesprekslokaal wordt de ingevulde vragenlijst overlopen alsook de documenten 

die u meegebracht en/of nodig heeft.

De voorbereiding voor de operatie zoals het aandoen van het operatiehemd, scheren van 

de operatieplaats, toedienen van medicatie, ... gebeurt in een zaal langs het gesprekslokaal.

Het is hierbij niet de bedoeling dat de begeleidende persoon verder meekomt omwille 

van de privacy van de andere patiënten.

Na de heelkundige ingreep krijgt u uw toegewezen kamer, waar u maximaal 1 persoon 

bezoek mag ontvangen omwille van de noodzaak aan rust na de ingreep.



Planning van een dagopname

Het uur van ontslag is afhankelijk van de ingreep en de aard van de verdoving. Dit uur 

wordt bepaald in samenspraak met de anesthesist en de behandelende arts.

De chirurg komt voordat u naar huis mag langs op de afdeling om mee te delen hoe de 

operatie verlopen is en legt u de richtlijnen/verzorging voor de volgende uren en dagen 

uit. We vragen u op de kamer te blijven tot de verpleegkundige de toestemming geeft om 

naar huis te vertrekken onder begeleiding van de persoon die u naar huis brengt.

Indien de ingreep wegens onvoorziene omstandigheden later doorgaat of uitgebreider is 

dan voorzien, kan het zijn dat u naar een andere afdeling gebracht wordt na de operatie. 

U kan van daaruit later naar huis gaan of eventueel overnachten in het ziekenhuis. We 

rekenen dan ook op uw begrip.



Bij ontslag - nazorg

Indien u een  algemene  anesthesie of lokale anesthesie met sedatie (slaapmiddel) krijgt, 

let dan op volgende richtlijnen:

 

• Neem geen alcoholische dranken gedurende de volgende 24 uur. Alcohol versterkt het 

   effect van de anesthesie en sedatie. 

• Bestuur geen voertuig, bedien geen machines of gebruik geen krachtige werktuigen 

   gedurende de eerste 24 uur. Regel dus vooraf uw vervoer vanuit het ziekenhuis naar 

   huis. 

• Neem geen belangrijke beslissingen en teken geen belangrijke documenten binnen

   de 48 uur. 

• U kan het gevoel hebben van ijlheid, duizeligheid of slaperigheid ten gevolge van de 

   anesthesie. 

   Blijf niet alleen!! Een verantwoordelijke volwassene moet ’s nachts bij u blijven.  

   Wees voorzichtig als u wandelt en de trappen oploopt. 

   Verlaat het dagziekenhuis dan ook NIET alleen, zorg voor iemand die u op de kamer 

   komt halen.

• Naargelang de ingreep is het mogelijk dat u thuis kan herstellen terwijl u lichte 

   bezigheden uitvoert. Toch is het belangrijk de eerste 24 uur na de anesthesie 

   zoveel mogelijk te rusten. 

• Wanneer u thuiskomt mag u een lichte maaltijd gebruiken.

• Neem geen kalmerende middelen of pijnstillers tenzij deze door de behandelende 

   arts aanbevolen zijn.  

• Bel uw arts of de dagkliniek bij problemen.  

• Het dagziekenhuis is bereikbaar op het telefoonnummer 011 71 51 90 tot 20u00. 

   Na 20u00 kan u terecht bij uw huisarts (wachtdienst) of de dienstspoedgevallen 

   011 71 50 00.



Openingsuren

Het chirurgisch dagziekenhuis is alle weekdagen open van 07u00 tot 20u00. 

Op zaterdag, zon- en feestdagen zijn we gesloten.

Bij eventuele vragen, kan u ons bereiken op het telefoonnummer 

011 71 51 90 of mailen naar dagziekenhuis@sfz.be 



Wat brengt u mee?

Voor uw verblijf in het dagziekenhuis, brengt u best volgende administratieve gegevens 

mee:

• identiteitskaart;

• kaart/documenten hospitalisatieverzekering;

• bloedgroepkaart;

• telefoonnummer van een contactpersoon;

• verwijsbrief (indien u deze heeft);

• nuttige medische informatie 

 (bv. ECG, resultaten van bloednamen, resultaten van RX, resultaten van scans, ...);

• ingevulde formulieren ‘bevraging thuismedicatie’ en ‘opnameformulier’

• formulieren 

 (bv. arbeidsongeschiktheid, document mutualiteit, verzekeringsformulieren, ... );

• thuismedicatie in de originele verpakking 

 (geen losse medicatie in eigen medicatiedoosje).

OPMERKING: 

bij een arbeidsongeval: naam en adres werkgever + naam, adres en polisnummer verze-

keringsmaatschappij meebrengen

Wat brengt u best niet mee?

•  Nachtkledij is niet nodig op het dagziekenhuis. U krijgt een operatieschortje aan voor    

    de operatie. Vlak voor het vertrek doet u uw eigen kleding aan om naar huis te gaan. 

•  Waardevolle voorwerpen of geld.

•  Juwelen en piercings.



Aantekeningen
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