
onthaalfolder

Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24

2610 Wilrijk
tel. 03 443 30 11

fax 03  440  43 74

www.st-augustinus.be
GasthuisZusters Antwerpen

00
00

/0
24

/7
 -

 ©
 S

A 
- a

pr
il 

 2
01

1

Bent u onverwacht verhinderd? 

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te 
 verwittigen via het nummer waar u de afspraak 
gemaakt hebt. Indien wij niet op de hoogte 
zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt 
 administratieve kosten aan te rekenen.

Mijnheer, Mevrouw, 

U ondergaat binnenkort een ingreep in het dagzieken-

huis. 

Met deze folder willen wij u praktische informatie 

geven over het verloop van de dagbehandeling. 

Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet 

om contact op te nemen met uw behandelende arts of 

met het dagziekenhuis. 

Als u onder algemene verdoving bent geweest, kan een 

verpleegkundige van het dagziekenhuis u de dag na de 

ingreep thuis opbellen. Wees niet ongerust! Wij willen 

gewoon weten hoe u herstelt van de verdoving en van 

de ingreep. 

Het dagziekenhuis is open van maandag tot en met 

vrijdag van 07.00 tot 19.30 uur. 

Dagziekenhuis
tel. 03 443 35 03
fax 03 443 30 06

Ve03.SA@GZA.be
www.dagziekenhuissintaugustinus.be

Dagziekenhuis
heelkunde



Praktische informatie

Zodra u weet dat u moet worden geopereerd, dient 
u de administratieve kant van de opname te regelen. 
Dit minstens 48 uur op voorhand. U geeft het 
vooropnameformulier af aan de receptie van het 
dagziekenhuis op de eerste verdieping van blok 4. U kunt 
het ook faxen naar het nr. 03 443 30 06 of online invullen 
op www.dagziekenhuissintaugustinus.be. 

Neem contact op met uw huisarts. Zijn medewerking 
is belangrijk. 

Als er preoperatieve onderzoeken zijn voorgeschreven 
(EKG, labo of RX), kunt u deze vooraf laten uitvoeren in 
het ziekenhuis, op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur. 
Ook uw huisarts kan deze onderzoeken uitvoeren. 

Om het uur van uw opname te kennen, neemt u in 
elk geval de werkdag vóór de ingreep tussen 14.00 en 
18.00 uur contact op met het dagziekenhuis via 
tel. 03 443 35 03.

U regelt best vooraf uw vervoer naar huis. U mag in geen 
geval zelf rijden. Als algemene regel geldt dat u de eerste 
24 uur na de verdoving niet alleen mag blijven. Gelieve 
ook hiervoor de nodige schikkingen te treffen.

Als er verdere verzorging na de ingreep nodig is, kan  
aansluitend een opname in het ziekenhuis noodzakelijk 
zijn.

Wat brengt u mee bij een opname?

verwijsbrief arts; •	
SIS-kaart; •	
Medicard/Assurcard (hospitalisatieverzekering);•	
Alle mogelijke attesten die moeten worden inge-•	
vuld.
een voorschot, indien u niet aangesloten bent bij •	
een ziekenfonds; dit bedrag kunt u betalen met 
Bancontact; 
eventuele geneeskundige documenten (zoals RX-•	
foto’s of labo-onderzoeken); 
de preoperatieve vragenlijst, ingevuld en onder-•	
tekend; 
de medicatie die u gebruikt;•	
lectuur;•	
gemakkelijk schoeisel.•	

Voorbereiding op de ingreep

U moet nuchter zijn voor een ingreep onder algemene 
verdoving. Dit betekent dat u een lege maag moet 
hebben. Zes uur vóór de ingreep mag u geen voedsel 
gebruiken. Een kleine hoeveelheid water of thee mag 
tot twee uur voor de ingreep.

Gebruik geen make-up of nagellak. Draag geen juwelen 
en breng geen waardevolle voorwerpen mee.

Volg ook de instructies van uw arts.

Na de ingreep

Als u zich thuis ongerust maakt over een bepaalde klacht 
kunt u terecht bij: 

uw huisarts;•	
uw behandelende chirurg; •	
het dagziekenhuis (van 07.00 tot 19.30 uur)                  •	
tel. 03 443 35 03; 
de spoedgevallendienst van het ziekenhuis•	

        tel. 03 443 39 00.

Volg de richtlijnen die u ontvangt wanneer u het zie-
kenhuis verlaat.

Wij vragen u om tijdig op uw afspraak aanwezig te zijn 
en de voorbereidingen nauwkeurig in acht te nemen. 
Het is onze grootste zorg om uw ingreep in optimale 
omstandigheden te laten verlopen.

Wij wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig 
herstel!


