Afdelingsbrochure

I N F O R M ATI E V O O R D E PATI Ë N T

Gastro-enterologie X3Z

Werking
Op de afdeling Gastro-enterologie werken tien vaste stafleden en drie
assistenten in opleiding. De geneesheren werken in teamverband, ieder
van hen kent het dossier en zal bepaalde deelaspecten van de observatie
op zich nemen. Het kan dus goed zijn dat de arts die u reeds
volgde hier niet bij u langskomt. Hij/zij blijft via het wekelijks
overleg op de stafvergadering wel degelijk betrokken bij uw behandeling.
Sommige problemen worden besproken met artsen van andere
specialisaties in een multidisciplinaire vergadering.
Men zal u regelmatig naar uw naam en geboortedatum vragen. Dit is
voor uw eigen veiligheid.

Bezoekuren
Bezoek is doorlopend toegestaan van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Gelieve deze bezoekuren te respecteren. Bezoek buiten de bezoekuren
wordt enkel in bepaalde gevallen toegestaan en dit steeds in overleg met
de verpleging.

Formulieren
Gelieve in te vullen formulieren (i.v.m. hospitalisatieverzekering, werkonbekwaamheid enz.) te overhandigen aan de behandelende Geneesheer
tijdens zijn zaalronde. Vul steeds eerst uw naam in op deze documenten.

Medicatie
Het is wenselijk om uw medicatie en eventuele voorschriften die u thuis
gebruikt bij uw opname mee te brengen. Op die manier weet de arts
nauwkeurig wat u al dan niet inneemt. De verpleegkundige zal het u
terug overhandigen bij uw vertrek.
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Tijdens uw verblijf regelt het ziekenhuis het gebruik van geneesmiddelen
en krijgt u medicatie uit de ziekenhuisapotheek. Meldt zeker uw speciale
zorgen, allergieën voor contraststoffen of voor medicatie, of andere
noodwendigheden aan de verpleging.

Telefoon/WIFI
Telefoon
Bij gebruik van de kamertelefoon dient u een code te vragen. Dit kan
aan de receptie (X-2) of in de verpleegpost op de afdeling. Het gebruik
van een GSM-toestel is toegelaten in het ziekenhuis, doch gelieve
minimum 1 meter afstand te houden van medische apparaten.
WIFI
WIFI is gratis verkrijgbaar. Om toegang te hebben tot het OLV
Ziekenhuis Wifi netwerk als bezoeker moet U zich registreren. Voor meer
informatie klik hier.
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Maaltijden


Ontbijt: 08.15 uur



Middagmaal: 12.00 uur (Koffie: 12.45 uur)



Avondmaal: 17.00 uur

Flessen drinkwater zijn verkrijgbaar in de wachtzaal van de afdeling. U
mag daar altijd zelf een fles halen.

Voeding
Wenst u dat de diëtiste langskomt op de kamer? Contacteer dan de
(hoofd)verpleegkundige. Als de dokter u een dieet voorschrijft dan wordt
dit uitgelegd aan de hand van een brochure met tips.

Vragen aan de dokter
Persoonlijk overleg met de arts of met andere medewerkers van het
behandelend team gebeurt dagelijks tijdens de zaalronde.
Familieleden kunnen met de behandelende arts spreken tijdens de
zaalronde in de namiddag, of contact opnemen met de verpleegpost voor
een afspraak. Tijdens het doktersbezoek op de kamer wordt eenieder die
zich op de kamer bevindt verzocht de kamer even te verlaten zodat de
arts in alle privacy met de patiënt kan praten.
Informatie over geplande onderzoeken wordt door de arts meegedeeld
tijdens de zaalronde. De verpleging zal u een brochure geven met wat
meer informatie als het om een endoscopisch onderzoek gaat. Men
vraagt hierbij ook een ‘informed consent’ te tekenen, een document
waarbij u uw akkoord geeft voor het uitvoeren van het onderzoek.
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Ontslag
Het ontslag zal u tijdig meegedeeld worden. De dag van uw ontslag zal u
de nodige formulieren, alsook een lijst van de te gebruiken medicatie
ontvangen. De thuis in te nemen medicatie wordt u, indien voorradig op
de afdeling, in een kleine hoeveelheid meegegeven. De huisarts zal dan
thuis verder de medicatie met u regelen. De brief voor de huisarts zal u
meekrijgen. Indien u enkel een kopie voor uzelf meekrijgt, werd de brief
elektronisch naar uw huisarts verzonden. De eventuele datum dat u een
controle consultatie heeft, wordt u ook meegedeeld. Voor patiënten die
liggend vervoerd moeten worden, kan het vervoer vooraf geregeld
worden met verpleging.
Alle documenten voor ontslag worden vanaf 14u uitgedeeld. De
verpleging komt hiervoor tot op de kamer.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze
aan de verpleging te stellen.
Wij wensen u alvast veel beterschap!
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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 “Gastro-enterologie – Maag- en darmstoornissen”. De
brochures vindt u onder het luik “Patiëntinfo”.

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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Diensthoofd
Dr. J. Vandervoort

Hoofdverpleegkundige
Dorothee D’Haeseleer

Dr P. Van der Spek

Dr K. Hendrickx

Dr L. Du Ville

Dr F. Sermon

Dr S. Vanden
Branden

Dr P. Dobbels

Dr V. Mattens

Dr V. Casneuf

Dr G. Coppens
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Contactgegevens OLV Ziekenhuis
Gastro-enterologie – Campus Aalst
Verpleegafdeling Gastro-enterologie (X3 Zuid)
Tel: 053 72 44 31 - Blok X, 3de verdieping, zuid - Kamers 1320 – 1342
Secretariaat Gastro-enterologie
Tijdens kantooruren - Tel: 053 72 44 28

Discla ime 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.
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