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Je wordt binnenkort opgenomen in 
ons ziekenhuis. 

Wij heten je van harte welkom!

In deze brochure vind je praktische informatie 
over het ziekenhuis en je ziekenhuisverblijf. 
Uiteraard kan je steeds extra informatie vragen 
aan onze artsen en medewerkers.  
Zij helpen je graag om je verblijf zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

We wensen je van harte een spoedig herstel.

de raad van bestuur, directie, 
artsen en mede werkers van AZ Sint-Blasius
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Je opname voorbereiden
Wie verwittig je van je opname?
–  je ziekenfonds
–  de maatschappij waarbij je een hospitalisatie- 

verzekering hebt
–  je huisarts
–  je werkgever

Wat breng je mee op de dag van je opname?
1.  Voor de administratie
q  je elektronische identiteitskaart (EID)
q wie geen EID heeft (bv een kind -12 jaar):  

ISI+ -kaart en klevers van het ziekenfonds
q  indien je een hospitalisatieverzekering hebt:  

je verzekeringskaart en/of contactgegevens van de 
verzekeraar

q bij een arbeidsongeval:
 - naam en adres van je werkgever
 - naam en polisnummer van de verzekering 
q  indien je niet aangesloten bent bij een Belgisch zie-

kenfonds: een Europese verzekeringskaart of E112 

2.  Voor de arts-specialist
q  Geneesmiddelen die je regelmatig of tijdens de laatste 

dagen hebt ingenomen. Maak een overzichtslijstje 
(welke geneesmiddelen en dosis) en breng alles in de 
originele verpakking mee naar het ziekenhuis.

q  eventueel
 -  bloedgroepkaart
 -  informatie over allergieën

3.  Voor jezelf
q  toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheer-

gerief, tandpasta, tandenborstel,…)
q  nachtkleding, ondergoed, kamerjas, pantoffels, zak-

doeken, anti-trombosekousen (indien je die hebt)
q voor de opname van je kind: een knuffel of vertrouwd 

speelgoedje 

Heb je vragen over de aangifte van je opname?  
Bel naar de dienst onthaal 
 052 25 20 11 (algemeen)
    052 25 26 13 (bij vragen over je opname)

Opname van een kind
Bereid je kind zo goed mogelijk op de opname voor. Praat 
over een ziekenhuisopname als over een gebeurtenis die 
iedereen kan overkomen. Spreek met je kind over de 
gang van zaken in een ziekenhuis en over de ingreep zelf, 
zonder al te veel in detail te gaan. Houd de informatie 
eenvoudig en eerlijk. 

De dienst opnameplanning
Je huisarts of specialist heeft je opname al met jou be-
sproken. Toch is het belangrijk dat je zelf ook contact op-
neemt met de dienst opnameplanning om je opname te 
bespreken. 

dienst opnameplanning (route 60)  
T. 052 25 25 74
- open van maandag tot en met vrijdag: 
  van 07.30u tot 17.30u en van 18.00 tot 20.00u
- op zaterdag van 14.00u tot 17.00 u

Neem ook contact op in deze gevallen: 
1. Je telefoonnummer is recent gewijzigd. Wanneer je 
geopereerd moet worden, zal je immers de dag voordien 
opgebeld worden om
- het uur van opname te melden
- een controlelijst met alle nodige inlichtingen over  
  je opname te overlopen
- jouw voorkeur qua kamertype te noteren.

2. Je bent ziek of verkouden de dag vóór je operatie of 
de dag zelf. In overleg met de behandelende arts of anes-
thesist zal beslist worden of het veiliger is om de ingreep 
uit te stellen.

3. Je kan door omstandigheden niet aanwezig zijn op de 
dag van je opname. Verwittig ons liefst minstens 24 uur 
vooraf. Zo voorkom je dat we jou een annulatierekening 
moeten sturen (+- 100 euro, dit bedrag is onderhevig aan 
indexering). 

Voorbereidende onderzoeken
Vaak moeten ter voorbereiding van een ingreep met 
verdoving een aantal onderzoeken gebeuren, zoals een 
bloedafname of een onderzoek van het hart. Maak 
hiervoor een afspraak met je huisarts. Hij of zij weet 
welke onderzoeken voor jou nodig zijn. De onderzoeken 
moeten minimum 3 dagen vóór je ingreep gebeuren, 
maak dus tijdig een afspraak.
Je huisarts zal de onderzoeksresultaten samen met een 
ingevulde vragenlijst met je meegeven. Breng deze  
resultaten mee naar het ziekenhuis op de dag van je op-
name. Bij het ontbreken van onderzoeksresultaten kan je 
ingreep eventueel uitgesteld worden.

Een ingreep met verdoving?
In de aparte brochure die je samen met deze brochure 
kreeg, vind je extra informatie over anesthesie (verdoving) 
bij een ingreep en over de mogelijke nevenwerkingen na 
een operatie. Heb je vragen over je ingreep? Stel ze aan 
je behandelende arts. Hij of zij zal je informeren over de 
aard en het verloop van de operatie, het verwachte resul-
taat, de mogelijke nevenwerkingen of verwikkelingen en 
de nazorg.
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Welke kamer kies je?
Op de dag van opname geef je aan de onthaalmedewer-
ker je kamerkeuze door. Je kan kiezen tussen:
– een tweepersoonskamer
– een eenpersoonskamer
– op de kinderafdeling en de kraamafdeling zijn er en-

kele familiekamers (overnachtingsmogelijkheid voor 
ouders / partner) 

Let op: Aangezien het aantal eenpersoonskamers beperkt 
is, kan het ziekenhuis je niet met zekerheid garanderen 
dat je dit type kamer daadwerkelijk krijgt op het moment 
van je opname. Voor de kosten van de verschillende 
kamertypes, zie www.azsintlasius.be/patiënten in de 
rubriek ‘financieel’.

Na je inschrijving kan je ofwel zelf naar de afdeling gaan, 
of door een verpleegkundige opgehaald worden.

Je verblijf in het ziekenhuis
Dagindeling
Ontbijt  rond 08.00u
Middagmaal rond 12.00u
Avondmaal rond 17.30u

De voormiddag wordt ingenomen door verpleegkundige 
verzorging, het bezoek van je behandelende arts, onder-
zoeken en behandelingen. De verpleegkundigen komen 
ook langs voor verzorging in de namiddag en ‘s avonds. 
Medische onderzoeken kunnen op ieder tijdstip van de 
dag ingepland worden. 
Verwittig steeds de (hoofd-)verpleegkundige wanneer je 
de afdeling verlaat. Draag dan bij voorkeur een kamerjas.

Heb je op de kamer hulp nodig van een verpleegkundige, 
gebruik dan de bedbel (= rood knopje).

Pijn
Pijn die niet verlicht wordt, kan je herstel vertragen of be-
moeilijken. Daarom besteden wij in ons ziekenhuis extra 
aandacht aan pijn en pijnbehandeling. De verpleegkundi-
gen vragen je dagelijks of je pijn hebt en noteren je pijn-
score. Hierbij is ‘0’ geen pijn en ‘10’ de meest erge pijn 
die je je kan voorstellen. Indien nodig starten we een aan-
gepaste pijnbehandeling. Het is niet altijd mogelijk om je 
pijn volledig weg te nemen, maar wel tot een aanvaard-
baar niveau te brengen. Indien je toch pijn blijft voelen, 
waar dan ook, moet je dit steeds melden. 
 
Maaltijden
Dagelijks komt een medewerker langs die je keuze van 
de maaltijden voor de volgende dag noteert. Stel op dat 
moment gerust vragen of geef je opmerkingen door in 
verband met je maaltijden.
Wanneer je een dieet moet volgen, dan wordt het dag-
menu aangepast. 

Bewaren van waardevolle voorwerpen
Breng bij je opname in het ziekenhuis liever geen geld, 
juwelen of andere waardevolle voorwerpen mee. AZ Sint-
Blasius is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies. Op de 
meeste afdelingen is een kluisje ingebouwd in de kleerkast. 
Daarin kan je waardevolle voorwerpen bewaren.

Lig je op een kamer waar geen eigen kluisje aanwezig is, 
dan kan je gebruik maken van de centrale kluis op de dienst 
onthaal. Terug opvragen van gedeponeerde voorwerpen 
kan van maandag tot vrijdag, tussen 8.00u en 16.00u. 

Ook voor verloren en gevonden voorwerpen kan je terecht 
bij de onthaalmedewerkers, T. 052 25 20 11.

Rolstoelen
Als opgenomen patiënt kan je tijdens je verblijf een rolstoel 
van het ziekenhuis gebruiken. Je betaalt hiervoor een waar-
borg van 25 euro aan het onthaal. 
Bezoekers en patiënten die voor een raadpleging of onder-
zoek naar het ziekenhuis komen, kunnen de rolstoelen in 
de inkomhal gebruiken. Deze werken met een muntstuk 
van 2 euro of een jeton die je bij de onthaalmedewerkers 
kan krijgen in ruil voor een kleine waarborg (de waarborg 
krijg je terug bij inleveren van de jeton).

Rookverbod
Overal in het ziekenhuis geldt een absoluut rookverbod. 
Ook het gebruik van de e-sigaret is verboden.
Roken is enkel toegelaten tussen 7.00u en 21.00u in de 
daartoe bestemde overdekte zone, buiten naast de hoofd-
ingang. Roken is niet mogelijk tussen 21.00u en 7.00u. Dit 
geldt voor iedereen, ook voor inslapende familie.

Stoppen met roken?
Wil je stoppen met roken of vind je het moeilijk om de rook-
vrije periode  (21.00 tot 7.00u) te overbruggen, spreek er dan 
over met je (huis-)arts of maak een afspraak met een taba-
koloog. Dit kan via het afsprakenbureau van het ziekenhuis:  
052 25 25 05. Vraag ook onze brochure rookstopbegelei-
ding. 
Je stopt best zo lang mogelijk vóór een operatie. Indien je 
6 tot 8 weken voor de ingreep stopt, verdwijnen de risico’s 
op complicaties door tabak. Stop je later (2 tot 3 weken 
voor de operatie), dan liggen de risico’s nog steeds merkelijk 
lager. Zelfs al stop je slechts 12 of 48 uur voor de ingreep, 
dan heb je daar nog voordeel bij. 

WiFi 
Surfen op het internet kan met je eigen laptop of smart-
phone. Overal in het ziekenhuis is WIFI beschikbaar.  
Ga naar ‘INTERNET’, accepteer de gebruiksvoorwaarden, 
klaar!

GSM
In het belang van de rust van jezelf en je medepatiënt vra-
gen we je om het gebruik van de GSM in de kamers te 
beperken. 
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Bezoekuren
Algemeen: 15.00u tot 20u

Intensieve zorgen 
 15.00 tot 15.30 (met artsencontact)  

en 19.00 tot 19.30 (zonder artsencontact)
 maximum 2 bezoekers per patiënt 
 kinderen onder de 14 jaar zijn niet toegelaten

Kinderafdeling   
 doorlopend bezoek voor ouders of vertrouwens- 

personen; 15.00u tot 20.00u voor andere bezoekers

Kraamafdeling 16.00u tot 19.00u

De Haven (palliatieve eenheid)  
 doorlopend bezoek voor naasten

Psychiatrie   
 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 
 van 16.30u tot 20.00u
 woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen:  

van 14.00u tot 20.00u

Richtlijnen voor bezoekers
- Respecteer de bezoekuren zodat voldoende tijd overblijft 

voor rust en verzorging.
- Laat kinderen niet spelen in de gang. Stilte is in een 

ziekenhuis belangrijk.
- We vragen je om de kamer te verlaten wanneer de arts-

specialist zijn doktersronde doet of de verpleegkundige 
verzorging begint.

Familieparticipatie: 
wij betrekken je graag in de zorg 
Ben je partner, familielid of mantelzorger van een opgenomen 
patiënt en wens je bij te dragen om zijn of haar verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken? 
Fijn! Concrete afspraken en tijdstippen worden vastgelegd 
in overleg met de hoofdverpleegkundige.
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Patiëntenbegeleiding
Een ziekenhuisopname kan voor jou en je omgeving zor-
gen, emoties en moeilijkheden teweegbrengen. De me-
dewerkers van de patiëntenbegeleiding kunnen je helpen 
zoeken naar oplossingen. Ze doen dit steeds in overleg 
met jou, de behandelende arts en de afdeling waar je 
opgenomen of in behandeling bent. 
Welke ondersteuning zij kunnen bieden en hoe je hen 
kan bereiken, vind je op www.azsintblasius.be/patiënten 
in de rubriek ‘patiëntenbegeleiding’.  

Werk mee aan veilige zorg
Onze artsen en medewerkers doen er alles aan om je ver-
blijf veilig te laten verlopen. Maar als patiënt kan je ook 
een belangrijke bijdrag leveren, onder andere op vlak van 
(hand-) hygiëne, patiëntenidentificatie, medicatiegebruik 
en het voorkomen van een val tijdens je verblijf in het 
ziekenhuis. 
Lees meer op onze website www.azsintblasius.be/patiën-
ten in de rubriek ‘rechten en waarden’.

Terug naar huis
Ontslag uit het ziekenhuis
Aan het eind van je verblijf zullen je behandelende arts en 
de hoofdverpleegkundige je tijdig de datum en het uur 
van je ontslag meedelen. Dit kan ook in de voormiddag 
zijn. Indien je geen vervoer hebt, kan de hoofdverpleeg-
kundige dit voor jou regelen.
Kijk bij het verlaten van de kamer goed na of je niets hebt 
achtergelaten in de kasten, het nachtkastje, de badkamer 
of de koelkast.

Verblijfskost
Heb je vragen over de kosten voor je verblijf of je zieken-
huisfactuur? Je vindt alle informatie op onze website:
www.azsintblasius.be/patiënten in de rubriek ‘financieel’.  

Ontslagdocumenten 
Je krijgt een ontslagbrief mee voor je huisarts. Wanneer 
je terug thuis bent, laat je dit best aan je huisarts weten. 
Bezorg hem de ontslagbrief, zodat hij je gezondheidstoe-
stand verder kan opvolgen.
Indien nodig krijg je medicatie mee voor 1 à 2 dagen. Je 
huisarts zal je een voorschrift geven voor verdere medi-
catie.

Ook volgende documenten krijg je -indien nodig- mee:  
getuigschrift voor je werkgever of voor de school, voor-
schriften voor thuisverpleging of voor kinesitherapie

Wanneer je, eenmaal terug thuis, als gevolg van de in-
greep problemen ervaart of wanneer je extra vragen hebt 
(bijvoorbeeld over nazorg of pijnstilling), dan contacteer 
je best je huisarts of de huisarts van wacht. Indien nodig 
zal hij je doorverwijzen.

Je patiëntendossier
Elk ziekenhuis houdt patiëntendossiers bij. Zowel artsen als 
verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten en andere zorgver-
strekkers maken hierin nota’s. Ook resultaten van onderzoe-
ken en verslagen van operaties worden hierin bijgehouden. 
Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. Al onze me-
dewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Enkel 
wie direct bij jouw behandeling betrokken is, mag je dos-
sier raadplegen. Ook je huisarts en specialisten van andere 
ziekenhuizen kunnen je dossier raadplegen onder dezelfde 
voorwaarden.

Je kan ook zelf je dossier inkijken, via het internet, op 
een persoonlijk patiëntenplatform. Zo heb je inzage in 
eindverslagen van onderzoeken, raadplegingen en zie-
kenhuisopnames. Je kan op je patiëntenplatform ook 
vragen van je arts beantwoorden, enquêtes invullen en 
documentatie ontvangen. Dit persoonlijk patiëntenplat-
form is toegankelijk via de website ‘Mynexuzhealth’.  
Er bestaat ook een app-versie met dezelfde naam.

Meer info op www.azsintblasius.be/mijndossier of in de 
brochure ‘Vragen en antwoorden over je patiëntendossier’ 
(ter beschikking in de folderrekken in het ziekenhuis).

Indien nodig kan je een kopie vragen van je dossier, of een 
deel ervan, via het medisch secretariaat, T. 052 25 28 19. Bij 
overlijden van een patiënt is er enkel inzagerecht in het dos-
sier door een beroepsbeoefenaar. Wil je een kopie in functie 
van het neerleggen van een klacht, dan kan je je richten tot 
de ombudsdienst (zie ook www.azsintblasius.be/patiënten 
in de rubriek ‘rechten en waarden’).

Tijdens je behandeling in ons ziekenhuis mag je van onze 
zorgverleners verwachten dat zij je de best mogelijke zor-
gen geven. Dat is één van de zaken waarop je als patiënt 
recht hebt. De rechten van patiënten met betrekking tot 
hun zorg zijn in ons land wettelijk vastgelegd sinds 2002. 

Wat deze rechten zijn, en wat onze zorgverleners op 
hun beurt van jou verwachten, vind je op onze website:  
www.azsintblasius.be/patiënten in de rubriek ‘rechten en 
waarden’.   
Je vindt alle info ook in onze rechten- en plichtenfolder of 
op de website van het Vlaams Patiëntenplatform. 

Rechten, vragen, 
klachten
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Rechten, vragen, 
klachten



  
info@azsintblasius.be                     www.azsintblasius.be                     

  
www.azsintblasius.be/blasiusacademie                     

Je eigen patiëntendossier inkijken?
Dat kan, via internet: 

www.azsintblasius.be/mijndossier

Algemeen ziekenhuis Sint-Blasius

Campus Dendermonde   Campus Zele
Kroonveldlaan 50   Koevliet 6
9200 Dendermonde   9240 Zele
T. 052 25 20 11       T. 052 45 64 00


