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Mevrouw, Mijnheer,
Beste familie,
Morgen ondergaat u een operatie, waarna u tijdelijk op
intensieve zorg of op de ontwaakkamer zult verblijven.
In deze folder hebben we enkele praktische punten
voor u op een rijtje gezet, zodat u weet wat u kunt
verwachten.

Uw verblijf op
intensieve zorg
en/of de
ontwaakkamer

Wij wensen u een voorspoedig verloop van de ingreep.
Het verplegend personeel.

dienst intensieve zorg 03 443 35 26
ontwaakkamer 03 443 35 63
campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. 03 443 30 11
fax 03 440 43 74
www.st-augustinus.be
GasthuisZusters
Antwerpen

patiënteninformatie

Praktisch

Na de ingreep

Belangrijk voor de familie

De ochtend vóór de operatie legt u wat persoonlijke
benodigdheden klaar om mee te nemen naar de
afdeling intensieve zorg. Zo kunnen wij u na de ingreep
verzorgen met uw eigen toiletgerief.

De dienst intensieve zorg beschikt over hoogtechnologische beademingsapparatuur en een computersysteem dat continu patiëntengegevens verzamelt en verwerkt in een elektronisch dossier. Om die reden bent
u omgeven door kabels die verbonden zijn met de verschillende bewakingsapparaten. Deze kabels en leidingen belemmeren u gedeeltelijk in uw beweeglijkheid
maar zijn noodzakelijk om een aangepaste therapie en
monitoring te garanderen.

Omdat rust van groot belang is voor onze patiënten,
vragen wij u volgende afspraken in acht te nemen:

Wat neemt u mee?
• een toiletzak met tandenborstel, tandpasta, tandprothese, kam, scheerapparaat;
• uw bril;
• uw gehoorapparaat;
• eventueel wat lectuur;
• de medicijnen die u thuis neemt.
Het is niet nodig om handdoeken of washandjes mee
te nemen.

Bezoekuren
Ontwaakkamer:
enkel ‘s avonds van 19.30 tot 20.00 uur.
Intensieve zorg:
van 14.30 uur tot 15.00 uur;
van 19.30 uur tot 20.00 uur.

In deze hoogtechnologische omgeving worden de
privacy en het comfort van de patiënt en zijn familie
niet uit het oog verloren. De patiënten liggen in
individuele kamers die van elkaar kunnen worden
afgeschermd zonder dat de bewaking in het gedrang
komt.

• respecteer de bezoekuren;
• als deze bezoekuren voor u niet haalbaar zijn, kunt u
andere afspraken maken met de verantwoordelijke
verpleegkundige;
• beperk het bezoek tot maximaal drie personen per
keer. Bent u met een grote familie en veel bezoekers,
wissel dan af zodat er steeds maximum 3 personen
in de kamer aanwezig zijn. U houdt het best bij korte
bezoeken (15 minuten) maar als de ziektetoestand
het toelaat, kunt u gerust 30 minuten blijven.
• wanneer u door omstandigheden na het startuur
van het bezoek wordt binnengelaten, zullen wij er
voor zorgen dat u de 30 minuten bezoektijd die voorzien is, kunt benutten;
• kinderen worden pas toegelaten na akkoord van de
verpleegkundige;
• om het infectiegevaar te beperken, zijn bloemen en
planten niet toegelaten.
Een telefoontje kan u geruststellen, u mag ons dag en
nacht opbellen:
Intensieve zorg: tel. 03 443 35 26
Ontwaakkamer: tel. 03 443 35 63
Mogen wij u vriendelijk vragen dat steeds dezelfde
persoon van de familie telefoneert (liefst niet tussen
08.00 uur en 10.30 uur) en de andere familieleden
verder op de hoogte brengt.

