
ONTSLAG

Op het einde van de behandeling krijgt  u een ont-

slagbrief met nevenwerkingen en aandachtspunten  

van de behandeling.

Indien nodig zal een volgende afspraak meegege-

ven worden. Gelieve tijdig te verwittigen indien u 

verhinderd bent.                                                  

U kan ons telefonisch bereiken tijdens de ope-

ningsuren op weekdagen van 07u30 tot 17u00,

op dinsdag tot 20.00u . 

tel.    011 71 51 94 – 011 71 51 96

via mail: dagziekenhuis@sfz.be
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INWENDIG & 
ONCOLOGISCH
DAGZIEKENHUIS



WELKOM
 
 
Welkom op het inwendig en oncologisch dagzie-
kenhuis van het Sint-Franciscusziekenhuis.
Een van onze belangrijkste taken is het behandelen 
en begeleiden van oncologische patiënten  en hun  
naasten.
Naast onze artsen en verpleegkundigen kan u ook 
beroep doen op het oncologisch team. 
Deze bestaat uit begeleidingsverpleegkundigen, 
psycholoog, diëtiste en sociale dienst. 
De behandeling kan bestaan uit medicatie per os, 
infusietherapie, bloedtransfusies, inspuitingen, 
blaasspoelingen en onderzoeken.
Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor niet  
oncologische behandelingen. Dit omvat behande-
lingen voor o.a. reumatoïde artritis, ziekte van Crohn,  
Colitis ulcerosa, astma, ijzertekort,…

WERKING  
Voor een dagopname hoeft u in principe niet nuchter  
te zijn (tenzij het anders met u werd afgesproken). 
U neemt best uw ochtendmedicatie  thuis in. Breng 
voor de arts en de verpleegkundigen een actuele 
medicatielijst mee. Indien u op andere tijdstippen 
van de dag medicatie dient te nemen,brengt u ze in 
de originele verpakking/blister mee.
Nachtkledij en toiletgerief is in principe niet nodig 
voor een dagopname.  Indien u langer dient te blij-
ven, wordt u naar een verblijfsafdeling gebracht. 
Met uw identiteitskaart schrijft u zich in via de  
kiosken in de inkomhal. 
Bij de inschrijving krijgt u  een identificatiebandje 
aan. Bij aankomst op het dagziekenhuis wordt dit  
gecontroleerd op correctheid van naam en ge-
boortedatum. Het is belangrijk om dit polsbandje 
gedurende het ganse verblijf op het dagziekenhuis 
aan te houden om u op eender welk moment 
kenbaar te maken, ook wanneer u dit zelf niet kunt 
zeggen. Dit om veilige zorg te kunnen bieden.

HET VERBLIJF
We beschikken over een zetelruimte, privé-kamers 
en een 6-persoonskamer. 
Elke patiënt wordt toegewezen aan een verpleeg-
kundige. Deze zal u  zo snel mogelijk verder hel-
pen. Gelieve de wachttijden te respecteren.
Wanneer u voor de allereerste keer op het dagzie-
kenhuis komt, zal de verpleegkundige de nodige  
vragen stellen om uw dossier te vervolledigen.  
U zal een naam en telefoonnummer van een  
contactpersoon moeten doorgeven die, indien  
nodig, kan worden gecontacteerd. Er zal gevraagd 
worden naar allergieën en een actuele medicatie-
lijst. Probeer deze steeds bij u te hebben. 
Indien u  voor een oncologische behandeling komt, 
wordt eerst een bloedafname gedaan. Van zodra de 
bloeduitslagen gekend zijn, kan de arts je medica-
tie elektronisch voorschrijven. Dit voorschrift wordt 
dan doorgestuurd  en bereid in de apotheek..
Informatie rond chemotherapie wordt door de  
verpleegkundige van het dagziekenhuis of door de 
oncologisch begeleidingsverpleegkundige gege-
ven.


