
Bevraging voor patiënten
in het chirurgisch dagcentrum

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij spannen ons in om alle patiënten een zo goed mogelijke 
zorg te bieden. 

Om onze dienstverlening in de toekomst nog te verbeteren, 
vernemen we graag hoe uw ervaring in ons chirurgisch 
dagcentrum geweest is. Daarom vragen wij u vriendelijk deze 
vragenlijst in te vullen. 
U kan het ingevulde beoordelingsblad bij uw ontslag afgeven 
aan een verpleegkundige of aan het onthaal. U kan het 
formulier ook thuis invullen en ons opsturen met bijgesloten 
omslag. Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld 
worden.

Bespreek eventuele problemen best meteen met de arts of 
verpleegkundige. Mocht u dit wensen, kan u ook een afspraak 
maken met de ombudspersoon op het nummer 052 25 28 68 of 
via 
ombudsdienst@azsintblasius.be. 
De ombudsdienst is bereikbaar:
– ma, di, do, vr van 13.15u tot 17.00u
– woe van 08.30u tot 12.15u

Wij wensen u een goede thuiskomst en een snel herstel. az Sint Blasius

Kroonveldlaan 50  
9200 Dendermonde 

T. 052 25 20 11 

5. Tot slot
Vindt u deze ziekenhuisomgeving optimaal?

Zou u dit chirurgisch dagcentrum aanbevelen aan 
familie/vrienden/kennissen? 

Wat is uw algemene indruk over het chirurgisch dagcentrum?
q zeer goed q goed  q slecht q zeer slecht

6. Uw aanbevelingen

Wat zou u ons aanbevelen naar de toekomst toe? 
..........................................................................................................................................................................
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Dank voor uw medewerking!

T1159 - 09/2013
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1. Algemeen

Wat is uw leeftijd?   
q < 15 j    q tussen 45 en 60 j 
q tussen 15 en 25 j  q > 60 j
q tussen 25 en 45 j  
Geslacht  q man  q vrouw

Door welke specialist/specialisme werd u behandeld? 
.............................................................................................................................

Vond u dat de behandeling zonder overnachting 
kon plaatsvinden?

     

2. Vóór uw opname
Vond u de informatie die u vóór de opname heeft ontvangen 
voldoende duidelijk?

Werd u de dag vóór de opname opgebeld 
om u in te lichten over:
  -het tijdstip waarop u moest binnenkomen?
  -het al dan niet nuchter zijn?
  -begeleiding naar huis?

Stond men tijdens dit telefoongesprek ook open 
voor eventuele bijkomende vragen?
 -Kreeg u een duidelijk antwoord op deze vragen? 

   

3. De opname
Aan de balie van het chirurgisch dagcentrum:
 -Werd u correct ontvangen?
 -Had u het gevoel dat u verwacht werd? 
 -Vond u de wachttijd aanvaardbaar?
   Zo niet: hoe lang heeft u gewacht?..............................
 -Had u voldoende privacy?

De onthaalverpleegkundige:
 -Gaf hij/zij u spontaan voldoende uitleg?
 -Was hij/zij met u begaan?
 -Stond hij/zij open voor het beantwoorden 
  van verdere vragen?

In de voorbereidingsruimte:
 -Werd uw privacy gewaarborgd?
 -Was er voldoende rust?
 -Heeft de behandelende arts u nog gezien?

Op de ontwaakzaal en/of nazorg:
 -Had u pijnstilling nodig na de ingreep?
 -Was de pijstilling die u kreeg voldoende?
 -Kon uw begeleider (familielid) snel bij u zijn?
 -Werd u gestoord door de werking van de dienst?
 -Had u voldoende privacy?
 -Bood de omgeving voldoende rust?

4. Het ontslag
Kreeg u voldoende inlichtingen over:
 -Het verbod om een voertuig te besturen na een
   algemene verdoving?
 -Het gebruik van voeding, drank en 
   medicatie na de ingreep?

Kwam de behandelende arts langs
 -om de zorg en nabehandeling te bespreken?
 -met de nodige attesten?
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