
I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T

Urologie
Afdelings-

brochure



Voor de opname

Mee te brengen:

 De medicatie die u momenteel thuis inneemt, in de originele

verpakking. Maak hiervan ook een lijstje dat bij de opname aan de

verpleegpost kan worden afgegeven.

 Het ondertekend document dat u meekreeg naar huis bij de pre-

operatieve consultatie Anesthesie.

 Het resultaat van zo nodig benodigde onderzoeken.

 Telefoonnummer van een contactpersoon.

Tijdens uw opname:

 Gelieve bij uw opname op de afdeling te melden of een vlotte retour

naar huis mogelijk is. Indien er hiervoor mogelijks problemen zijn,

kunnen we tijdig hulp inschakelen van de sociale dienst.
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Dit heeft u niet nodig tijdens uw opname:

Geld en waardevolle voorwerpen (bv juwelen).

Indien u toch waardevolle zaken wenst mee te nemen kan u die 

bewaren in uw persoonlijke kluis op de kamer.



 Hou er rekening mee dat

het gewenste type

kamer niet altijd

beschikbaar is op het

moment van uw opname.

Tal van factoren spelen

hierbij mee: onvoorziene

spoedopnames, uitgestelde

ontslagen waardoor kamers

langer bezet blijven...

Tijdens uw opname

proberen we zo snel

mogelijk met uw wensen

rekening te houden.

3


BEZOEKUREN: doorlopend van 14u – 20u

Bezoekers zullen worden gevraagd om tijdens de verzorging 

even op de gang te wachten zodoende de verpleegkundigen op 

een veilige, rustige manier hun geplande activiteiten kunnen 

uitvoeren.

 Afhankelijk van de geplande hospitalisatieduur kan u een kamer op

de shortstay worden toegewezen in plaats van op de

verpleegafdeling urologie.

 Alle kamers op onze afdeling zijn voorzien van radio en TV.



 Aan ieder bed is een telefoon beschikbaar. Uw persoonlijk

telefoonnummer/ codenummer kan aangevraagd worden bij uw

inschrijving aan de dienst opname, of kan ook aan de verpleegpost

worden aangevraagd.

 Elke dag is er ook een dokterstoer gepland in de voormiddag. Dit is

ook het moment waar u al uw vragen kwijt kunt, of in te vullen

documenten kunt overhandigen aan de zaalarts.

 Om vallen te voorkomen, draag veilig schoeisel, geen loszittende

pantoffels.

 Draag steeds en overal uw zorgbandje.
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WIFI ‘OLVZWLWEB’

WIFI is gratis verkrijgbaar. Om toegang te 

hebben tot het netwerk als bezoeker moet U zich 

registreren. Voor meer informatie klik hier.

https://webshare.iprova.be/2rzrsbwjgct7prbr
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Het ontslag

Eens alle documenten zijn geschreven kan u het ziekenhuis verlaten.

Gewoonlijk is dit kort na de middag, zowel op weekdagen, als in het

weekend.

Geef of vraag tijdig uw documenten voor de ziekteverzekering, sociaal

verlof, werkongeschiktheid… aan de zaalarts. Deze worden u dan op de

dag van ontslag meegegeven.

Een brief voor de huisarts, voorschrift voor medicatie, controle

raadpleging, voorschrift voor thuisverpleging… worden u bij ontslag

tevens meegegeven.

Algemeen

 Bij vragen of problemen kan u steeds terecht bij de verpleegkundigen

en/of de hoofdverpleegkundige.

• Vanbelle Gunther

• Gunther.van.belle@olvz-aalst.be

 Om uw privacy te respecteren en omwille van het beroepsgeheim

wordt er aan de telefoon geen medische informatie verstrekt.

 Indien u wenst, kan u bij ontslag uw ervaringen, opmerkingen… aan

ons kenbaar maken. Met deze informatie kunnen wij ons beleid

verbeteren om zo het ziekenhuisverblijf voor elke patiënt te

optimaliseren.
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Artsen

Dr. Alex Mottrie
Diensthoofd

Dr. Geert
De Naeyer

Dr. Frederiek
D’Hondt

Dr. Elisabeth 
Pauwels

Dr. Peter
Schatteman

Hoofdverpleegkundige

Gunther 
Vanbelle

Dr. Ruben 
De Groote



Mynexuzhealth

Voor informatie om uw mynexuzhealth

te activeren klik hier. Mynexuzhealth is 

een beveiligde webapplicatie en app voor 

patiënten van alle nexuz-ziekenhuizen, 

waarmee u toegang krijgt tot uw 

persoonlijk patiëntendossier. 

Bedside briefing

Voor informatie over bedside briefing klik hier. Wij willen u graag

betrekken bij de informatieoverdracht van de vroegdienst naar de

avonddienst en daarom gebeurt dit aan bed. Zo weet u meteen wie er op

dat moment voor uw verzorging verantwoordelijk is en krijgt u de

mogelijkheid om zelf een woordje mee te spreken als het over uw

verzorging gaat of behandeling.
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Informatiebrochures

De digitale versie van deze en

andere informatiebrochures van

onze dienst vindt u op de

website www.olvz.be. Klik

hiervoor op diensten en daarna

op “Urologie”. De brochures

vindt u onder het luik

“Patiëntinfo”.

https://webshare.iprova.be/nl6r11md2rx47x3c
https://webshare.iprova.be/v53xkh23lvhofoxn
http://www.olvz.be/


Contactgegevens 

Campus Aalst 

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 

Hoe kan u ons contacteren?

 Tel secretariaat: 053/72 43 78

 Tel afdeling: 053/72 42 37

 Gunther.van.belle@olvz-aalst.be

Hebt u na het lezen van deze brochure of tijdens uw behandeling nog 
vragen of problemen, dan kunt u terecht bij de (hoofd)verpleegkundige. 

D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van

algemene aard en is bedoeld om u een

globaal beeld te geven van de zorg en

voorlichting die u kunt verwachten. In iedere

situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere

adviezen of procedures van toepassing zijn.

Deze brochure vervangt dus niet de

informatie die u van uw behandelend arts

reeds kreeg en die rekening houdt met uw

specifieke toestand. Zijn er na het lezen van

deze brochure nog vragen schrijf deze

eventueel op en bespreek ze in ieder geval

met uw behandelend arts.

Versie 09/09/2019

Goedgekeurd door Gunther Vanbelle



Noodsituatie na 

ontslag uit het 

ziekenhuis? 

 Bel uw huisarts of 

huisarts van wacht 

 Zo nodig bel 100 

www.olvz.be
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