
Infobrochure

Niet - Chirurgisch  
dagziekenhuis



Telefoonnummer Niet-Chirurgisch dagziekenhuis

056/ 62 37 40

Diensthoofd: Dr. Veronique Buyse

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Inge Decock

Openingsuren: weekdagen van 7u tot 19u

Bezoekuren: doorlopend

Mevrouw, mijnheer,

Wij – directie, artsen en alle medewerkers van het 
dagziekenhuis – heten u van harte welkom. 
We danken u voor de keuze voor ons ziekenhuis.

We zullen u begeleiden tijdens uw verblijf op onze afdeling. 
We staan garant voor een persoonlijke benadering, 
door een ervaren team, dat de begeleiding afstemt op 
uw behoeften.

Deze onthaalbrochure is hierbij een eerste stap en 
biedt het antwoord op de meest voorkomende vragen. 
Als u nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om deze 
te stellen. Bij ons bent u steeds welkom.

2



De afdeling
Het niet – chirurgisch dagziekenhuis staat in voor de zorg aan inwendige/ 
diagnostische patiënten. Het gaat vooral om volgende specialismen:  
oncologie, cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, endocrinologie.

Wat brengt u mee?

 • Identiteitskaart

 • Bloedgroepkaart

 • Resultaten van onderzoeken (bloedonderzoek, RX …)   indien dit op  
  voorhand gebeurd is. 

 • Lijst van uw geneesmiddelen met dosis en het aantal innames +  
  geneesmiddelen zelf

 • Eventueel lectuur

 • Verzekeringspapieren, attesten (vb. hospitalisatieverzekering) … 
  die door de arts moeten ingevuld worden

De opname
U meldt zich eerst aan bij de dienst ‘inschrijvingen’ van het ziekenhuis. 

Daarna begeeft u zich – al dan niet met een begeleid(st)er - naar het  
niet - chirurgisch dagziekenhuis op de eerste verdieping van het voorblok.
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De afdeling
Het niet – chirurgisch dagziekenhuis 
staat in voor de zorg aan inwendige/ 
diagnostische patiënten. Het gaat 
vooral om volgende specialismen:  
oncologie, cardiologie, pneumologie, 
gastro-enterologie, endocrinologie.



Het verloop op dagziekenhuis
Bij een eerste opname zal een verpleegkundige samen met u een  
verpleegdossier opmaken. Ze zal ook uitleg geven over de behandeling/ 
therapie die u ondergaat, en ze volgt u verder op tijdens die behandeling/
therapie.

Indien nodig voor de behandeling wordt een infuus geplaatst en gebeurt 
er eventueel – op vraag van de arts – een bloedafname.

De arts wordt op de hoogte gebracht van uw opname en geeft door wanneer 
de behandeling mag gestart worden. 

Er wordt afgesproken met de verpleegkundige wanneer de arts langs-
komt om uw ontslag te regelen.

Als er een onderzoek dient te gebeuren waarvoor u nuchter moet zijn 
(ct scan, bloedafname, beenmergpunctie…), kan u op de afdeling een 
ontbijt krijgen na het onderzoek of behandeling.

Sommige onderzoeken gebeuren onder sedatie: colonscopie, gastroscopie, 
onderzoeken van de galwegen en galblaas (ERCP) ….
Sedatie is een alternatief voor algemene verdoving of narcose, waarbij 
rustgevende en angstwerende medicatie wordt toegediend. Hierdoor 
heeft u als patiënt minder last van de toegepaste behandeling.

Dit kan gaan van een louter kalmerend effect tot een diepe slaap. In  
tegenstelling tot een narcose wordt de ademhaling niet onderdrukt,  
zodat geen buisje voor beademing in de keel moet worden geplaatst. 
Door deze medicatie is het mogelijk dat u zich niets meer van de ingreep 
herinnert. Dit is volstrekt normaal, u hoeft hier niet ongerust over te zijn.

Na het onderzoek met sedatie wordt u naar de ontwaakruimte gebracht. 
Als alles volgens schema verloopt (goed wakker, geen pijn, bloeddruk 
en pols normale waarde heeft) wordt u terug naar de kamer gebracht.
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Daar zal de verpleegkundige u verder opvolgen: meten van pols en 
bloeddruk. Katheter of infuus worden dan ook verwijderd.

Uit veiligheidsoverweging kan u na een onderzoek met sedatie niet zelf-
standig (autorijden, fietsen…) naar huis gaan. U dient begeleid te worden 
en blijft best de komende nacht niet alleen.

Ontslag
Na het endoscopisch onderzoek komt de behandelende arts langs om 
uw ontslag te regelen.

De resultaten van het onderzoek worden eveneens meegedeeld en een 
voorlopige ontslagbrief voor de huisarts wordt meegegeven.

Andere documenten zoals werkverlet, omstandigheidsverlof, verzeke-
ringspapieren… worden overhandigd. 

Tot slot
Indien u tijdens uw verblijf op onze afdeling nog vragen hebt, aarzel dan 
niet om uitleg te vragen.

Na uw ontslag kan je ons telefonisch contacteren:

 • van maandag – vrijdag: dagziekenhuis tel: 056/ 62 37 40

 • van maandag – vrijdag na 19:15u en ’s nachts : 
  spoedopname tel: 056/ 62 31 31

 • in het weekend en op feestdagen: spoedopname 

Wij wensen u verder een spoedig herstel toe.
Het dagziekenhuis-team
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www.ziekenhuiswaregem.be

Contact

Secretariaat Niet-Chirurgisch Dagziekenhuis: 056/ 62 37 40

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be
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