
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Daghospitaal 
Inwendige E2



Welkom op de zorgafdeling Daghospitaal Inwendige

Met deze folder willen we u vertrouwd maken met 
onze zorgafdeling en u een leidraad geven voor uw 
verblijf bij ons.

Met bijkomende vragen kunt u altijd terecht bij uw arts 
of verpleegkundige.

BEHANDELINGEN

• chemotherapie
• bloed- of plaatjestransfusie
• osteoporose
• behandeling met immuunglobulines
• ontstekingsremmende medicatie
• reumatologische behandelingen
• ijzertoediening

WAT BRENGT U MEE BIJ OPNAME?

Voor de administratieve regeling

• identiteitskaart
• kaart met bloedgroep
• lijst van thuismedicatie (evt. zie formulier op de 

website) of je eigen formulier van de huisarts of 
thuisverpleegkundige

Voor het verblijf

• lectuur
• laptop/iPad/eReader



LIGGING

Onze afdeling ligt in blok E op de 2e verdieping.

Er zijn 2 éénpersoonskamers, 3 tweepersoonskamers 
en 2 vierpersoonkamers.

ONTHAAL

Op de afdeling wordt u ontvangen door de 
verpleegkundige. De verpleegkundige begeleidt u naar 
uw kamer en bed.

NAAR HUIS

Bewaar zorgvuldig de medische documenten die u 
meekrijgt bij ontslag en volg stipt de raadgevingen op 
i.v.m. uw verdere behandeling en medicatie.

De behandelende arts bezorgt ook een medisch verslag 
aan uw huisarts.

Wenst u naar het ziekenhuis of naar huis te worden 
gebracht met de ziekenwagen? U dient dit zelf op 
voorhand te regelen met een ambulancedienst.

Mocht u na verloop van tijd nood hebben aan medisch 
materiaal (krukken, rolstoel, …) dan kunt u terecht bij 
de uitleendienst van uw mutualiteit.



PRAKTISCH

• Er wordt ‘s middags een broodmaaltijd voorzien

• TV en radio zijn aanwezig op de kamers

• az Vesalius biedt gratis WiFi, draadloos internet: 
Kies als netwerk AZV_Guest,  
registreer u eenmalig,  
u ontvangt een code per sms,  
deze code blijft vijf dagen geldig

• Cafetaria ’t Genot bevindt zich op verdieping -1 
Openingsuren 
Ma-Vr: 09:00 tot 20:00 uur 
Weekends en feestdagen: 14:00 tot 20:00 uur



DIENST PATIËNTENBEGELEIDING

Deze dienst is verbonden aan onze afdeling en 
biedt, naast medische en verpleegkundige zorgen, 
ook begeleiding en hulp bij sociale, emotionele, 
persoonlijke, administratieve en praktische problemen, 
zoals:

• problemen thuis ten gevolge van de ziekenhuis 
opname

• problemen bij veranderde levenssituatie
• gezins- en relationele moeilijkheden, enz.

Medewerkers van deze dienst kunnen u helpen 
met vragen rond ziekteverzekering, financiële en 
administratieve moeilijkheden, sociale voorzieningen, 
vervoer, thuisverzorging, uw ontslag uit het ziekenhuis, 
...

Zij kunnen verwijzen naar diensten die u kunnen 
helpen of deze diensten voor u inschakelen.

DIENST PSYCHOLOGIE

Deze dienst biedt u, indien u dit wenst, ondersteuning 
en begeleiding  tijdens deze moeilijke periode.

U KUNT OOK BEROEP DOEN OP

• de borstverpleegkundige
• diëtiste en schoonheidsconsulente
• vrijwilligers  ‘ Huis Erika Thijs’ en ‘ Kom op tegen 

kanker’
• patïëntenverenigingen



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
-0

10
61

-N
L,

 1
8 

de
ce

m
be

r 2
01

8

CONTACT

Hoofdverpleegkundige 
Danny Baillien
Tel. 012 39 63 60

Van maandag tot donderdag: 08:00 tot 17:00 uur

Op vrijdag: 08:00 tot 16:00 uur


