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Wat brengt u mee ?

Administratie
Gelieve bij elk bezoek volgende zaken 

mee te brengen:

•  identiteitskaart,

•  bloedgroepkaart (indien u deze hebt),

•  telefoonnummer van eigen contact-

persoon,

•  communicatiemap met accurate medi-

catielijst en symptoomdagboek,

•  eventuele verzekeringspapieren.

Medicatie
Breng bij elk bezoek een overzicht mee 

van alle medicatie die u inneemt, alsook 

de medicatie die u nodig hebt die dag. 

Vermeld telkens als er wijzigingen zijn. 

DAGZIEKENHUIS  
ONCOLOGIE-HEMATOLOGIE

Binnenkort wordt u verwacht op het 

dagziekenhuis oncologie-hematologie. 

U kunt bij ons terecht voor:

•  Behandeling: toedienen van chemo-

therapie of gelijkgestelde doelgerichte 

therapie, bloedproducten…

•  Raadpleging Orale antitumorale The-

rapie Sint-Lucas (ROTS).

•  Medische onderzoeken (zoals punc-

ties, bloedafnames,…).

•  Consultatie bij uw behandelende arts.

Op het dagziekenhuis werkt een team van 

artsen, artsen-specialisten in opleiding 

(ASO), verpleegkundigen, logistiek-admi-

nistratieve medewerkers en apothekers. 
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Persoonlijke zaken
Draag comfortabele kledij waarbij u vlot 

de armen of bovenlichaam kunt vrijma-

ken, nachtkledij is niet nodig.

Wees voorzichtig met waardevolle spul-

len en laat deze niet onbeheerd achter als 

u de kamer verlaat. Er is op elke kamer 

een kleine kluis voorzien. U kunt de sleutel 

krijgen bij de medewerker aan de balie.

Afhankelijk van uw behandeling, kan uw 

verblijf in het ziekenhuis langer duren. Om 

de tijd aangenaam door te brengen, kunt 

u boeken, kruiswoordraadsels, een lap-

top,… meebrengen. Er is ook gratis wifi.

Er is ook een tablet ter beschikking die 

u kunt gebruiken gedurende uw verblijf.

Vraag meer info bij de verpleegkundigen.

Praktisch

Nuchter?
U mag vooraf eten en drinken, tenzij dit 

door de arts of verpleegkundige expli-

ciet anders gemeld wordt. 

Wagen
Bij een eerste behandeling is het aan te 

raden niet zelf met de wagen te rijden. U 

bespreekt dit best vooraf met uw arts.
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Voor veel behandelingen hebben we uw 

lengte en gewicht nodig voor de juiste 

dosisberekening. Daarom wordt u bij elk 

bezoek gewogen. Wij vragen om uw jas 

uit te doen, schoenen mag u aanhou-

den. Bij een eerste bezoek wordt u ook 

gemeten. 

Bij elk bezoek zal de verpleegkundige u 

bevragen over het verloop van de vorige 

therapie: geef zeker door welke klachten 

u ondervond. De verpleegkundige zal 

uw bloeddruk en temperatuur meten, 

en zo nodig een bloedstaal afnemen via 

arm of poortkatheter. 

Verloop van de dag

U schrijft zich in op straat 60. U meldt 

zich aan via de kiosk en kiest de optie 

‘opname’. Op het tv-scherm in de wacht-

zaal verschijnt uw nummer en de balie 

waar u zich mag aanmelden.

Na inschrijving begeeft u zich naar 

straat 49 (dagziekenhuis oncologie-he-

matologie) waar u een kamer zal wor-

den toegewezen. Wij doen ons uiterste 

best om aan uw kamerwens te voldoen, 

maar medische redenen krijgen voor-

rang op persoonlijke kamerwens.
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Consultatie bij de arts
De arts zal nagaan of u de vorige be-

handeling goed hebt doorstaan, of er 

bijwerkingen zijn die een dosisaanpas-

sing of uitstel nodig maken en zal uw 

laboresultaten bekijken. Mogelijks is het 

niet telkens uw behandelende arts die u 

op het dagziekenhuis consulteert, maar 

wordt u hier opgevolgd door een collega 

arts.

Na de consultatie en controle van het lab 

geeft de arts het order aan de apotheker 

om uw behandeling te bereiden. De be-

reiding kan enige tijd in beslag nemen.

Tijdens het toedienen van chemothera-

pie en andere behandelingen mag u de 

afdeling niet verlaten.

Waarschuw de verpleegkundige bij de 

minste pijn of zwelling ter hoogte van de 

insteekplaats of bij lekkage van het infuus.

Op het dagziekenhuis oncologie-he-

matologie zal de verpleegkundige bij 

opname, tijdens de behandeling en vòòr 

uw ontslag naar huis steeds peilen naar 

de ernst van uw pijn en uw pijnbeleving. 

Ook wanneer de verpleegkundige niet 

op de kamer is en u ervaart pijn, kunt u 

dit steeds melden.

Bij sommige behandelingen kan de 

voorbereidingstijd ingekort worden door 

de bloedafname bij uw huisarts of in het 

oncologisch dagziekenhuis de dag voor-

dien te laten uitvoeren. De verpleeg-

kundige of de arts zal de mogelijkheden 

met u bespreken.
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Eten en drinken

Op het dagziekenhuis is een buffet-

koelkast met broodjes, beleg, yoghurt, 

pudding, een gebakje van de dag en 

verschillende dranken. Warme soep 

wordt rondgebracht op de kamer. 

Indien u niet vergezeld bent van bezoek 

en het is moeilijk om zelf het eten af te 

halen, vraag dan gerust hulp aan de me-

dewerker aan de balie of de verpleeg-

kundige die u op de kamer ziet.

Bezoekers of begeleiding kunnen 

terecht in het bezoekersrestaurant en in 

de broodjeszaak op het gelijkvloers van 

het ziekenhuis.

Bij ontslag 

Volgende zaken dient u mee te krijgen 

wanneer u het ziekenhuis verlaat:

•  Een volgende afspraak, met eventueel 

afspraken voor onderzoeken.

•  Medicatie die u (eventueel) thuis moet 

innemen en/of een voorschrift.

•  (Eventueel) voorschrift voor verpleeg-

kundige hulp via de thuiszorg.

Begeleidende diensten

Naast medische behandeling, hebben 

we ook begeleidende diensten ter uwer 

beschikking: 

•  onco-diëtiste voor voedingsadvies,

•  begeleidingsverpleegkundige voor 

ondersteuning doorheen het volledige 

behandelproces,

•  oncopsycholoog,

•  sociale dienst: informatie rond kilometer-

vergoeding, attesten pruiken,…

Op de afdeling kunt u een informatie-

brochure vragen over patiëntenrechten, 

meer info ook op de website van het 

ziekenhuis. Bij problemen of klachten 

kan er ook een beroep gedaan worden 

op de ombudsdienst.
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Parkeren

Als patiënt van het dagziekenhuis 

oncologie is er de mogelijkheid om te 

parkeren op de parkeertoren van AZ 

Sint-Lucas. U kunt deze parking bin-

nenrijden via de Blaisantvest. Via GPS 

geeft u best ‘Vogelenzangpark’ in (niet 

Groenebriel). 

U krijgt de mogelijkheid om een 

parkeerkaart aan te schaffen. Deze 

bedraagt 12 euro per 10 beurten. U kunt 

een formulier aanvragen aan de balie 

van het dagziekenhuis en met dit formu-

lier aan het onthaal van het ziekenhuis 

een parkeerkaart aanvragen. 

Er is ook een kiss&ride aan de ingang 

van het ziekenhuis waar u maximum 15 

minuten met de wagen kunt wachten.

De mutualiteiten voorzien een tussen-

komst in de vervoersonkosten. U kunt 

zich wenden tot de sociale dienst voor 

de nodige attesten.
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Contact

Dagziekenhuis oncologie-hematologie

Straat 49

T 09 224 51 49

Openingsuren

•  maandag t.e.m. donderdag van 7u45 tot 19u 

•  vrijdag van 7u45 tot 18u

Buiten deze uren neemt u best contact op met 

uw huisarts of indien deze niet bereikbaar is, 

met de spoedafdeling (09 224 55 50).

Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehou-
den. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. 
Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en 
indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of on-
volledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.


