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Vóór de opname

Binnenkort ondergaat u een behandeling, ingreep of 
onderzoek in het dagziekenhuis. Neem deze brochure 
aandachtig door. Hoe beter u bent voorbereid, hoe aan-
genamer uw verblijf verloopt.

Planning van uw opname

• De opnamedienst is open elke weekdag van 6u30 tot 
20u. In het weekend en op feestdagen is dit van 7u 
tot 19u.

 T 09 224 53 57

Woont u in het buitenland?
Neem dan vooraf contact op met onze Sociaal adminis-
tratieve dienst (SAD) op het nummer 09 224 53 56 (van 
maandag tot vrijdag, tussen 7u30 en 17u45). Zij bezor-
gen u alle nodige informatie. Zo vermijdt u eventuele 
administratieve problemen. Lees ook het hoofdstuk 
‘Financieel’ op pagina 8.

Voorbereiding en richtlijnen in 
functie van uw verdoving

De voorbereiding op uw ingreep, uw verblijf in het dag-
ziekenhuis en uw ontslag zijn in grote mate afhankelijk 
van de verdoving die we gebruiken om de ingreep of 
het onderzoek uit te voeren.

We maken een onderscheid tussen ingrepen of onder-
zoeken:
•  onder algemene verdoving (narcose)
•  onder plaatselijke verdoving
•  met sedatie (zeer lichte verdoving)

Bij elk type van verdoving moet u zich op weg naar huis 
laten vergezellen door een volwassen persoon.

Algemene verdoving (narcose)
Bij een onderzoek of ingreep onder algemene verdoving 
gelden volgende richtlijnen:
•  Eet of drink niets meer vanaf middernacht. De dag 

voor de opname rookt u best ook niet meer.
•  Als u zich goed voelt na de operatie, mag u thuis een 

lichte maaltijd eten.
•  De eerste 24 uur na de behandeling:

– mag u geen voertuigen besturen.
–  mag u geen machines of toestellen bedienen die u 

letsels kunnen toebrengen.
– mag u geen alcohol drinken.
–  moet u onder toezicht blijven van een volwassen 

persoon.
–  neemt u best geen belangrijke beslissingen of tekent 

u best geen belangrijke documenten.

Plaatselijke verdoving
Als u een onderzoek of een ingreep ondergaat onder 
plaatselijke verdoving:
•  laat de behandelende arts u weten of u al dan niet 

nuchter moet zijn.
•  mag u de eerste 24 uur na de ingreep geen alcohol 

drinken.

Sedatie
Bij een onderzoek onder sedatie geeft de behandelende 
arts u richtlijnen over nuchter zijn en autorijden.

Wilt u meer informatie hierover? 
Lees onze infobrochure ‘Anesthesie’, die u kunt krijgen 
aan het onthaal of online lezen op www.azstlucas.be.

Vóór de opname
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Wat brengt u mee?

Administratief

   Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning.
   Adres en telefoonnummer van een contactpersoon tot wie we ons kunnen wenden tijdens uw verblijf.
   Telefoonnummer van de persoon die u na uw ontslag komt ophalen.
   Naam en adres van uw huisarts.
    Formulieren en/of kaart van uw hospitalisatieverzekering.
   Informed consent (toestemmingsformulier) voor de ingreep en voor de anesthesie.
   De preoperatieve vragenlijst.
   Bent u niet aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? 

•  U bent verzekerd in een EER-land (alle EU-landen + Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen): 
- opgenomen via spoed: toon uw EZVK-kaart, die toont aan dat u verzekerd bent in uw thuisland. 
-  geplande opname: vraag toestemming aan de zorgverzekering in uw thuisland. Uw zorgverzekeraar geeft u een 

S2- of E112-document. Bezorg ons dat document voor uw opname (Nederlandse patiënten verzekerd bij CZ moe-
ten hun CZ-zorgpas voorleggen).

•  U bent verzekerd in een land buiten de EER: u betaalt de kosten voor de opname volledig zelf. Nadien regelt u de 
terugbetaling met uw verzekering in uw thuisland.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de Sociaal administratieve dienst.

Arbeidsongeval
Naast de gegevens voor de gewone ziekenhuisopname brengt u ook mee:

   Naam en adres van de werkgever.
   Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij.
   Polisnummer van de verzekering van de werkgever.

Medische gegevens
    Eventuele verwijsbrief van de arts.
   Uw bloedgroepkaart.
   Geneesmiddelen die u thuis inneemt en een lijstje met dosis en tijdstip van inname. Neemt u geneesmiddelen die 
alleen op beslissing van de adviserend geneesheer terugbetaald worden, breng dan een kopie van de toelating mee.

   Eventuele medische documenten (medische rapporten, RX-foto’s).

Persoonlijk

   Prothesen en hulpmiddelen zoals krukken en rollators.
   Pen en papier, lectuur, leesbril, handwerk ...
   1 of 2 euro voor het afsluiten van de locker om persoonlijke spullen op te bergen.

Geld, waardevolle voorwerpen
• Breng best geen geld, juwelen en voorwerpen van grote waarde mee naar het ziekenhuis. 
• Laat uw portefeuille of handtas nooit alleen achter. 
• U kunt uw geld en waardevolle voorwerpen ook in bewaring geven in de kluis van het ziekenhuis. Vraag informatie 

aan een verpleegkundige van de afdeling.

Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of diefstal. Wordt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 
toch het slachtoffer van diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige. U doet ook best aangifte bij de politie.
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De dag voor de opname

Om uw opname vlot te laten verlopen en de wachttijd 
te beperken, bellen we u de werkdag voor uw ingreep 
op (als het een feestdag of brugdag is, bellen we u de 
dag voordien). 

We bellen u om
•  u het tijdstip mee te delen waarop u zich moet aan-

melden aan de opnamebalie. 
•  te vragen of u attesten nodig heeft voor het werk, 

een begeleider …
•  te vragen of u de nodige formulieren heeft ontvangen 

en ingevuld: informed consent behandeling/onder-
zoek, informed consent anesthesie, preoperatieve 
vragenlijst …

•  na te gaan of u zelf nog vragen hebt.

Wanneer u niet bereikbaar bent, spreken we een bericht 
in op uw voicemail. U kunt zelf contact opnemen met 
de afdeling op het nummer 09 224 51 82 (tot 18u00).

De dag van de 
opname
Aanmelden

• Respecteer het afgesproken tijdstip zodat alle onder-
zoeken op tijd kunnen plaatsvinden. U komt best wat 
vroeger zodat u zich via de inschrijfkiosk kunt aan-
melden bij de opnamebalie.

• Uw administratief dossier wordt bij opname onmid-
dellijk klaargemaakt. Controleer of uw gegevens zoals 
adres, gsm-nummer, e-mailadres nog correct zijn.

• Op de opnameverklaring bevestigt u definitief uw 
kamerkeuze (let op de kamersupplementen bij een 
eenpersoonskamer).

• Uw huisarts wordt automatisch van uw opname verwit-
tigd. Wilt u dat niet, meld het dan aan de opname dienst.

Keuze van de kamer

Wij vragen u bij uw opname welke kamer u wenst.

Soorten kamers
U kunt kiezen tussen drie soorten kamers:
• een gemeenschappelijke kamer
• een tweepersoonskamer
• een eenpersoonskamer

Uw keuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de 
verzorging, alleen op het comfort en de privacy.

Uw kamerkeuze bepaalt in belangrijke mate de prijs die 
u uiteindelijk betaalt. De opnamedienst houdt zoveel 
mogelijk rekening met uw keuze. Wij rekenen op uw 
begrip als wij u, door plaatsgebrek of een spoedgeval, 
niet onmiddellijk de kamer kunnen geven die u wenst. 
In bepaalde gevallen kunt u uw kamer niet kiezen. Het 
kan om medische redenen nodig zijn dat u op een een-
persoonskamer verblijft. Uw arts beslist hierover. 

De dag van de opname
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Opname op dagziekenhuis

Na uw inschrijving gaat u verder naar het dagziekenhuis 
(straat 82). Daar meldt u zich aan door het bovenste eti-
ket te scannen dat u bij de inschrijving hebt gekregen. 
Neem na het scannen plaats in de wachtzaal. 

Als uw nummer op het scherm verschijnt, gaat u naar 
de onthaalbalie waar de onthaalbediende uw identiteit 
controleert en u nog enkele vragen stelt. Neem daarna 
terug plaats in de wachtzaal. 

Wanneer uw nummer opnieuw op het scherm verschijnt, 
gaat u naar de aangeduide unit waar een verpleegkun-
dige de verdere voorbereiding voor de ingreep doet.

Komt u voor het oog-/handcentrum? 
Scan het etiket en wanneer uw nummer op het 
scherm verschijnt, gaat u rechtstreeks naar de 
voorbereiding van het oog-/handcentrum. U moet 
dus niet bij de onthaalbediende langs gaan. Een 
verpleegkundige zal de verdere voorbereiding 
voor de ingreep doen. 

Een definitieve kamer wordt pas toegewezen na de 
ingreep. Kledij en andere spullen worden in een kleine 
handbagagekoffer gestoken die aan het bed hangt. De 
koffer blijft dus bij u. Draag kledij die gemakkelijk in 
de koffer past en vermijd dikke winterjassen of grote 
handtassen. Eventueel kunnen grote spullen worden 
opgeborgen in een locker in de wachtzaal (voorzie 1 
of 2 euro om de locker af te sluiten).

Verder verloop

De verpleegkundige voorbereiding voeren we uit in de 
voorbereidingsruimte van het dagziekenhuis. De ver-
pleegkundige controleert hierbij de ingevulde preope-
ratieve vragenlijst en de toestemmingsformulieren. We 
stellen enkele vragen rond medicatie, allergieën, nuch-
ter zijn (= niet eten en niet drinken) en controleren een 
aantal parameters zoals gewicht, lengte, bloeddruk … 
U kleedt zich hier om en trekt een operatiehemd en 
operatiemuts aan.

In afwachting van uw ingreep, neemt u plaatst op een 
brancard. U wordt met de brancard binnengereden in 
het operatiekwartier. U kunt zelf te voet de operatiezaal 
binnen wandelen en plaats nemen op de operatietafel. 
Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw 
behandelend arts en anesthesist. Verder is ook een 
verpleegkundige en instrumentist aanwezig.

Na de ingreep gaat u naar de ontwaakruimte waar u 
nog een tijdje blijft tot u goed wakker bent en de anes-
thesist beslist dat u naar uw kamer mag. Afhankelijk 
van uw kamerkeuze krijgt u een gemeenschappelijke 
of éénpersoonskamer toegewezen. Hier blijft u tot het 
afgesproken ontslaguur en tot uw toestand stabiel is. 

Naar huis
Uw ontslag

Bij het ontslag geeft de verpleegkundige u richtlijnen 
over medicatie, verzorging, voeding en dokterscontrole.
•  Het uur van ontslag krijgt u van de verpleegkundige. U 

mag het ziekenhuis pas verlaten na toestemming van 
uw behandelend arts. Om medische redenen kan een 
langer verblijf dan voorzien noodzakelijk zijn. 

•  Voor eventuele voorschriften, formulieren of attesten 
richt u zich tot de arts of de verpleegkundige. 

•  U mag het ziekenhuis enkel verlaten onder begelei-
ding van een volwassene, tenzij anders afgesproken 
met uw arts. 

•  U mag niet zelf met de wagen rijden, tenzij anders afge-
sproken met uw arts. Regel vooraf uw vervoer naar huis. 

•  Volg stipt het advies van uw arts over uw verdere zorg.

Thuis

Zorg dat u een pijnstillend geneesmiddel (bv. parace-
tamol) in huis hebt. Bij problemen na uw behandeling, 
kunt u terecht bij:
• uw huisarts
• uw behandelend arts
• de spoedgevallendienst: T 09 224 55 50 
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Praktisch

Voorzieningen

 Broodjeszaak

In straat 45 vindt u bij Deli Zone koude en warme dran-
ken, broodjes en versnaperingen.

Openingsuren: 
•   op weekdagen van 10u tot 18u.

 Bistro Lucas

In onze bistro kunt u terecht voor een ontbijt, warme 
en koude maaltijden, snacks en broodjes, zoetigheden, 
warme en koude dranken. U vindt er ook gebak zonder 
suiker. 

Openingsuren:
•  op weekdagen van 8u tot 19u30  

(bediening tot 19u). 

•  in het weekend en op feestdagen van  

11u tot 19u30 (bediening tot 19u).

 Draadloos internet

Binnen het ziekenhuis is een draadloos netwerk actief 
waarvan u gratis kunt gebruikmaken. 

 Geldautomaat

In straat 60 aan de opnamedienst bevindt zich een 
geldautomaat.

 Kranten

U kunt een krant kopen in de winkel in straat 45. Als 
u het bed niet kunt of mag verlaten, dan kunt u een 
krant op de kamer krijgen. Vraag ernaar bij een ver-
pleegkundige.

Algemeen rookverbod

Roken is schadelijk voor de gezondheid. Daarom 
is er een strikt rookverbod in en rond het zieken-

huis. Dat geldt ook voor de e-sigaret. Roken mag enkel 
in de overdekte rookzone aan de ingang van het zieken-
huis of voorbij de rode lijn. Wees hoffelijk en rook niet 
op andere plaatsen.

Wegwijs in het ziekenhuis

Alle diensten en afdelingen in het ziekenhuis hebben 
een straatnummer. Dat nummer geeft aan waar de dienst 
zich in het ziekenhuis bevindt. Volg de pijlen naar de 
juiste straat. Straat 30 vindt u bijvoorbeeld door de bord-
jes 01 – 31 te volgen.

Praktisch
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Voorschotten

We vragen geen voorschotten. Hierop zijn twee uit-
zonderingen:
•  wanneer u een behandeling of ingreep ondergaat die 

een Belgisch ziekenfonds of verzekering niet terug-
betaalt.

•  wanneer u niet in regel bent met de (Belgische) ziek-
teverzekering.

U betaalt dan het voorschot ten laatste twee weken 
voor de geplande ingreep aan het ziekenhuis. Dat kan 
via overschrijving met als referentie “behandelende arts 
+ datum ingreep + naam patiënt” of contant aan de 
balie van de Sociaal Administratieve Dienst. We brengen 
de betaalde voorschotten in mindering op uw factuur.

Financieel

Belangrijk

Elke hospitalisatieverzekering is verschillend! Informeer 
vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij welke kosten 
zij betalen. Zo weet u welk deel u eventueel zelf moet 
betalen.

Bijkomende, strikt persoonlijke kosten in het ziekenhuis 
kunnen oplopen. Zo is telefoneren vanuit het ziekenhuis 
een stuk duurder dan thuis. Hou daar rekening mee. 

Kiest u voor een eenpersoonskamer? 

Een eenpersoonskamer is duurder dan een gemeen-
schappelijke kamer. Als u kiest voor een eenpersoons-
kamer wordt een kamersupplement en een ereloon-
supplement aangerekend. Het ereloonsupplement kan 
oplopen tot 125% van het conventietarief.

De factuur

Het ziekenhuis maakt een factuur voor alle kosten van 
uw verblijf. Deze eenheidsfactuur heet officieel “Uit-
treksel verpleegnota bestemd voor de rechthebbende”. 
Een ziekenhuisfactuur wordt opgesteld volgens de wet-
telijke verplichtingen.

U ontvangt de factuur per post, op het einde van de 
maand die volgt op de maand van uw ontslag uit het 
ziekenhuis. Betaal de factuur 30 dagen na verzendda-
tum. Gebruik het bijgevoegde overschrijvingsformulier. 

Een prijsraming kunt u berekenen op onze 
website www.azstlucas.be of aanvragen bij de 
dienst facturatie.  

T  09 224 61 83
E  facturatie@azstlucas.be
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Wat betaalt u zelf?

U betaalt enkel wat niet ten laste is van het ziekenfonds. 
Het deel waarvoor uw ziekenfonds tussenkomt, verre-
kent het ziekenhuis rechtstreeks met uw ziekenfonds. 

Het deel van de factuur dat u zelf betaalt, bestaat uit:
•  een deel van het ziekenhuisverblijf
•  een kamersupplement bij eenpersoonskamers
•  ereloonsupplementen bij eenpersoonskamers
•  geneesmiddelen en forfaits medisch-technische dien-

sten
•  een forfait kamercomfort bij twee- of meerpersoons-

kamers
•  remgelden op prestaties en materialen
•  persoonlijke kosten

Een deel van het ziekenhuisverblijf
Uw aandeel in de kost van uw ziekenhuisverblijf is wet-
telijk vastgelegd en is afhankelijk van de inschrijving bij 
uw ziekenfonds. Deze kost staat los van uw kamerkeuze. 

Kamersupplement
U betaalt een kamersupplement als u voor een een-
persoonskamer kiest. Uw kamerkeuze staat vermeld op 
de opnameverklaring. U ondertekent dit document en 
ontvangt een dubbel. Uw handtekening betekent dat 
u akkoord gaat met de kamerkeuze en het bijbehorend 
supplement. 

Uitzondering! 
U betaalt géén kamersupplement op een eenpersoons-
kamer:
•  als u in een eenpersoonskamer ligt omdat er geen 

andere kamer vrij is. 
•  als uw medische toestand vereist dat u op een een-

persoonskamer ligt. In dit geval is vooraf een attest 
van uw arts nodig.

Supplement op het ereloon van de artsen
De erelonen
De erelonen of honoraria zijn de vergoedingen die art-
sen aanrekenen voor hun prestaties. 

Voor elke prestatie bestaat een vast basistarief of con-
ventietarief dat afgesproken werd tussen de artsen en 
ziekenfondsen. Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd 
in de “nomenclatuur van de geneeskundige verstrek-
kingen”.

Normaal gezien betaalt uw ziekenfonds (of de wetver-
zekeraar bij een arbeidsongeval) het ereloon deels of 
volledig. Sommige erelonen zijn volledig ten laste van 
de patiënt.

Ereloonsupplementen
In AZ Sint-Lucas kunnen de artsen enkel een ereloon-
supplement aanrekenen als u voor een eenpersoonska-
mer kiest. Dat supplement betaalt u volledig zelf. 

Tarieven AZ Sint-Lucas
Tijdens uw verblijf in het (dag)ziekenhuis op een twee- 
of meerpersoonskamer zijn in AZ Sint-Lucas alle art-
sen verplicht de conventietarieven toe te passen. Enkel 
op een eenpersoonskamer kunnen alle artsen 125% 
ereloonsupplement aanrekenen.

Tijdens de consultaties is het ereloon voor niet-ge-
conventioneerde artsen vrij. Patiënten met verhoogde 
tegemoetkoming worden altijd behandeld aan con-
ventietarief. De lijst met de geconventioneerde en de 
niet-geconventioneerde artsen kunt u opvragen bij de 
opnamedienst. Stel gerust uw vragen over ereloonsup-
plementen aan uw arts.

Financieel
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Geneesmiddelen en forfaits medisch- 
technische diensten
Bij uw opname betaalt u een aantal vaste bijdragen 
(forfaits). Die zijn opgelegd door de overheid en moet 
het ziekenhuis altijd factureren, ook al heeft u geen 
dergelijke leveringen of prestaties gekregen. 

Het zijn forfaits voor:
•  terugbetaalbare geneesmiddelen (per dag in het zie-

kenhuis)
•  klinische biologie
•  medische beeldvorming
•  technische verstrekkingen

De manier waarop u verzekerd bent, bepaalt het bedrag 
van de forfaits. U betaalt het officieel tarief voor de 
niet-terugbetaalbare geneesmiddelen en leveringen 
van de apotheek. Bij ontslag krijgt u medicijnen mee 
voor één dag (tijdens het weekend voor maximum drie 
dagen).

Forfait kamercomfort
Op een twee- of meerpersoonskamer wordt een forfait 
kamercomfort aangerekend voor het gebruik van de tv, 
koelkast, telefoon en wifi (de telefoongesprekken zelf 
worden wel nog apart aangerekend).
Op een eenpersoonskamer niet, daar zit het kamercom-
fort verwerkt in het kamersupplement.

Persoonlijke kosten
Persoonlijke kosten zijn kosten die u tijdens uw verblijf 
in het ziekenhuis maakt, zoals bijvoorbeeld telefoon, 
dagbladen, dranken buiten de maaltijden, overnachting 
van een extra persoon die u vergezelt …

U vindt een lijst met informatie over de prijzen van deze 
producten en diensten aan de opnamebalie.

TIP
Per telefoongesprek rekenen we 0,25 euro activatiekos-
ten + 0,35 euro per puls. De duurtijd van een puls hangt 
af van het netwerk waarnaar u belt en van het tijdstip 
van het gesprek. Dat bedrag kan snel hoog oplopen. 
Houd uw telefoonkosten in de gaten.

LET OP!
Als u niet in orde bent met de mutualiteit betaalt 
u de volledige kostprijs van uw opname zelf. 

Als u problemen hebt met uw verzekerbaarheid  
of moeite om uw factuur te betalen kunt u con-
tact opnemen met de sociaal administratieve 
dienst:

T  09 224 53 56  
E  sad@azstlucas.be
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Patiëntveiligheid

AZ Sint-Lucas staat voor kwaliteitsvolle en veilige zorg 
voor alle patiënten. U kunt zelf ook de nodige voorzor-
gen nemen voor uw veiligheid. Lees zeker ook onze 
patiëntveiligheidskaart met meer tips.

Draag altijd uw identificatiebandje

Het is belangrijk dat onze medewerkers weten wie u 
bent om u de correcte zorgen te kunnen toedienen. Kom 
daarom om te beginnen zelf naar de opnamebalie om u 
in te schrijven in plaats van u te laten inschrijven door 
bv. een familielid. Uw identificatie gebeurt doorheen het 
ziekenhuis aan de hand van de foto van de identiteits-
kaart, uw naam en uw geboortedatum.

Bij een opname wordt dit verder 
aangevuld met een polsbandje. 
Zo bent u altijd identificeerbaar 
tijdens uw volledige verblijf in 
het ziekenhuis. Is het bandje 
losgekomen of gaat het verlo-
ren, vraag dan een nieuw bandje 
aan de verpleegkundige.

Draag altijd uw identificatiebandje en controleer of alle 
gegevens (naam, geboortedatum) correct zijn.

Zorgverleners in het ziekenhuis vragen u regelmatig 
naar uw naam en geboortedatum voordat ze u de nodige 
zorgen toedienen (medicatie geven, bloed toedienen, 
een staal afnemen, een onderzoek of behandeling star-
ten, patiëntenvervoer naar een consultatie of naar een 
andere afdeling en bij consultatie of opname op de afde-
ling). Zo vermijden we vergissingen.

Weet welke medicatie u neemt

Vertel ons welke medicatie u 
thuis gebruikt (met of zonder 
voorschrift). Neem het medicatie- 
overzicht (naam van het genees-
middel, de dosis en de frequentie 
van inname) mee naar het zie-
kenhuis bij uw opname. Neem 

tijdens uw verblijf nooit medicijnen in zonder toestem-
ming van uw arts, ook al lijken ze onschuldig. Controleer 
ook altijd of de medicatie die u krijgt voor u bedoeld is.

Stel zelf vragen: waarom krijg ik dit? Hoe moet ik het 
gebruiken en hoelang? Informeer naar mogelijke bij-
werkingen en signaleer het aan de zorgverlener als u 
daar last van krijgt.

Bent u allergisch aan bepaalde medicatie of is er een 
geneesmiddel dat bij u niet werkt? Laat het weten!

Help infecties te vermijden

De kiemen die ziekenhuisinfecties veroorzaken, worden 
vooral overgedragen via de handen. Hand hygiëne, dus 
de handen ontsmetten of wassen, is de meest doeltref-
fende manier om deze infecties te vermijden. Daarom 
ontsmet uw zorgverlener regelmatig de handen met 
handalcohol tijdens de zorg.

Vermijd zelf dat u ziektekiemen verspreidt door een goede 
lichaamshygiëne en door uw handen te wassen met water 
en zeep na een toiletbezoek en voor de maaltijd.

Bedek altijd uw neus en mond 
met een papieren zakdoekje 
wanneer u niest of hoest. Gooi 
het zakdoekje nadien onmiddel-
lijk weg en was uw handen.

?

Neem uw veilige zorg mee in handen
8 tips om mee te helpen aan uw veilige zorg:

AARZEL NOOIT OM VRAGEN OVER UW 
MEDICATIE TE STELLEN AAN UW ARTS.Vraag aan uw arts of via een verpleegkundige om uitleg indien 

u verandering opmerkt in uw medicatie.Een verandering van infuusmedicatie naar pilvorm wordt door-

gevoerd van zodra dit mogelijk is. Als de werking identiek is, is 

de pilvorm veiliger. Stel vragen als de vorm/kleur van uw medicatie anders is dan 

u verwacht of als u meer/minder krijgt dan gewoonlijk.

1|

2|

3|

4|

ZEG UW NAAM EN GEBOORTEDATUM AAN ELKE 
ZORGVERLENER & TOON UW POLSBANDJE.Zeg uw naam en geboortedatum en toon uw polsbandje, onder 

andere bij iedere medicatietoediening. Zo bent u steeds identi-

ficeerbaar doorheen het ziekenhuis.Besteed extra aandacht aan het polsbandje van uw baby/kind.

GEEF INFORMATIE OVER UW GEZONDHEIDS-
TOESTAND, MEDICATIE EN ALLERGIEËN.Geef bij opname en aan uw zorgverlener steeds alle informatie 

over uw gezondheid. Geef ons een overzicht van uw eerdere 

aandoeningen, ingrepen en de medicatie die u nu neemt. 

Vermeld eventuele allergieën, bijvoorbeeld aan contraststo�en, 

antibiotica, latex of kleefpleisters. Breng uw thuismedicatie mee in de medicatiezak.

BESPREEK HET VERLOOP VAN UW OPNAME.Stel gerust vragen over de duur en het verloop van uw eventu-

ele ingreep en/of behandeling. Vraag eventueel wat u zelf kunt doen om uw herstel zo spoe-

dig mogelijk te laten verlopen.

Patiëntveiligheid
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Pijn? Zeg het ons! 

Het is belangrijk om pijn tijdens uw opname, maar ook 
daarna te voorkomen en/of aan te pakken. Daarom 
vraagt de verpleegkundige drie keer per dag om uw pijn 
aan te duiden met een cijfer tussen nul tot tien. Nul is 
geen pijn en tien is de ergst denkbare pijn. Aan de hand 
van deze score stelt de verpleegkundige u eventueel 
een pijnstiller voor. 

Als u pijn hebt en er is actie genomen om de pijn te 
bestrijden, dan zal de verpleegkundige u nadien vragen 
of de pijnstilling heeft geholpen. Zo kunnen we beoor-
delen of het persoonlijk pijnbeleid dat uw arts heeft 
opgesteld doeltreffend is. 

Let op voor valrisico’s

In ziekenhuizen zijn geregeld valincidenten met soms 
een lichamelijk letsel tot gevolg. Vaak is het een com-
binatie van factoren die de val veroorzaken.

Voorkom vallen met enkele eenvoudige maatregelen:
•  Vraag hulp als u niet zelfstandig in en uit bed kunt 

stappen en kunt lopen. 
•  Laat geen voorwerpen slingeren waarover u zou kun-

nen vallen.
•  Sta langzaam recht om duizeligheid te voorkomen. 

Meld duizeligheid aan uw zorgverlener.
•  Draag gesloten schoenen of pantoffels. 
•  Gebruik als het nodig is een hulpmiddel tijdens het 

wandelen. Laat de rem van uw rolstoel, zetel of bed 
altijd vastzetten. Controleer of de wieltjes van rolstoel, 
zetel en bed vastgezet zijn.

•  Draag altijd uw bril. 
•  Meld obstakels en gladde vloeren aan de medewerkers 

van het ziekenhuis.

0 1 4 72 5 83 6 9 10

Geen pijn Weinig pijn Matige pijn Hevige pijn Zeer hevige pijn
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U als patiënt

Kwaliteit

Kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening is ons 
dagelijks doel. We horen graag uw mening. Op uw kamer 
vindt u een ‘Vertel-het-ons’-kaartje met een paar korte 
vraagjes. Vul het zeker in! Zo kunnen wij de kwaliteit 
van onze zorgverlening blijven verbeteren. Ook via onze 
website kunt u eventuele opmerkingen of suggesties 
doorgeven. Surf naar www.azstlucas.be en typ ‘vertel 
het ons’ in de zoekbalk.

Uw rechten en 
verantwoordelijkheden

Goede afspraken zorgen voor vertrouwen en openheid 
tussen zorgverlener en patiënt. Dat is belangrijk om u 
zo goed mogelijk te kunnen behandelen. 

Als patiënt hebt u recht op:
•  kwaliteitsvolle dienstverlening.
•  vrije keuze van zorgverstrekker.
•  informatie over uw gezondheidstoestand.
•  toestemming of weigering.
•  een zorgvuldig en veilig bijgehouden patiëntendossier 

en inzage van het patiëntendossier.
•  bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
•  de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de 

bevoegde ombudsdienst.
•  pijnbestrijding.

Wat verwachten we van u?
•  Geef correcte informatie over uw identiteit.
•  Verleen uw volledige medewerking.
•  Respecteer iedereen.
•  Behandel materialen met zorg. 
•  Leef de huisregels na.
•  Foto’s, filmpjes of selfies maken kan enkel als mensen 

niet ongewenst mee in beeld komen en het onderzoek 
niet gehinderd wordt. 

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Rechten en ver-
antwoordelijkheden van de patiënt’ of bij de ombuds-
dienst.

Ombudsdienst

Bent u niet volledig tevreden over bepaalde aspecten 
van uw behandeling of verblijf? Met opmerkingen, sug-
gesties of klachten kunt u mondeling, telefonisch of 
schriftelijk terecht bij de hoofdverpleegkundige van 
uw afdeling of bij uw arts. 

U kunt ook een beroep doen op de ombudsdienst. De 
taak van een ombudspersoon is: 
•  bemiddelen tussen u en de betrokken partijen.
•  u informeren over uw mogelijkheden voor het vinden 

van een oplossing voor uw klacht.
•  aanbevelingen doen naar het beleid van het zieken-

huis om klachten te voorkomen.
De ombudspersoon kan niet zelf zorgen voor oplossin-
gen bij een klachtendossier. 

De ombudspersoon werkt neutraal en onafhankelijk en 
is gebonden aan het beroepsgeheim. Anonieme klach-
ten kunnen niet behandeld worden. 

•  Ombudsdienst 
Straat 60 
T  09 224 51 45

Centrale aansprakelijkheid 

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle beroepsbe-
oefenaars (zelfstandigen én werknemers) die in het 
ziekenhuis werken. Dit betekent dat het ziekenhuis 
ervoor verantwoordelijk is dat alle beroepsbeoefenaars 
uw rechten als patiënt naleven.

Medewerkers met een zelfstandig statuut zijn: artsen, 
tandartsen, sofrologen, podologen, pedicures en kap-
sters. Werknemers zijn: vroedkundigen, zorgkundigen, 
verpleegkundigen, apothekers, logopedisten, ergo-
therapeuten, audiologen en logistiek assistenten. Deels 
zelfstandig, deels werknemer zijn: kinesitherapeuten, 
psychologen en diëtisten.

U vindt een lijst met de verschillende soorten beroeps-
beoefenaars en hun statuut aan het onthaal. Informatie 
over een individuele beroepsbeoefenaar kunt u krijgen 
bij de ombudsdienst.

U als patiënt
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Leren uit incidenten

Elke dag geven onze medewerkers het beste van zich-
zelf om uw zorg onder de meest veilige omstandighe-
den te laten verlopen. Ondanks onze inspanningen kan 
er zich een onverwachte gebeurtenis in het zorgproces 
voordoen die tot schade bij de patiënt leidt, had kunnen 
leiden of (nog) zou kunnen leiden. Dat noemen we een 
patiëntveiligheidsincident.

Bent u als patiënt betrokken geweest bij een incident 
of stelde u een onveilige situatie vast? Dan kunt u dit 
melden door: 
• Uw arts of verpleegkundige aan te spreken. Zij kunnen 

het incident registreren in ons incidentmeldsysteem.
• Een e-mail te versturen naar cel.kwaliteit@azstlucas.be
• Het online meldformulier in te vullen op onze website: 

www.azstlucas.be/een-incident-melden 

U kunt anoniem melden of uw contactgegevens opge-
ven. In het laatste geval kunnen we u contacteren als 
we meer informatie nodig hebben. Na een incidentmel-
ding krijgt u geen feedback over de verdere afhandeling 
ervan.

Voelt u zich onvoldoende gehoord of geholpen? Of wilt 
u toch graag feedback ontvangen? Dan raden we u 
aan om contact op te nemen met onze ombudsdienst.
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 Bus- en tramhalte

Er zijn verschillende bushaltes in de buurt van ons 
ziekenhuis. De haltes AZ Sint-Lucas, Fratersplein en 
Sint-Lucas Biervlietstraat zijn de dichtste. Als u met 
de tram komt, neemt u halte Sint-Lucas Biervlietstraat.

 Tweewielers

U kunt uw fiets parkeren in de fietsstallingen aan de 
beide ingangen.

Motorfietsen mogen ter hoogte van de ingang gepar-
keerd worden op voorwaarde dat ze niet voor een nood-
deur of hinderend geparkeerd staan. Daarnaast zijn op 
de eerste en tweede verdieping in de buurt van de liften 
ook motorparkeerplaatsen voorzien.

Bromfietsen (type A en B) kunnen gestald worden in 
de fietsstallingen of op het voetpad ter hoogte van de 
ingang op voorwaarde dat ze niet hinderend gepar-
keerd staan. 

De weg naar AZ Sint-Lucas 

Het officiële adres van AZ Sint-Lucas is:
Groenebriel 1
9000 Gent
T 09 224 61 11

Daarnaast heeft AZ Sint-Lucas ook een medisch cen-
trum in Zelzate, Aalter en Lochristi. U kunt er terecht 
voor poliklinische consultaties en nierdialyse.

Route
Onze parking is vlot bereikbaar via de Blaisantvest en 
valt niet onder de lage-emissiezone van Stad Gent.

Voor een routebeschrijving en meer info, surft u naar 
www.azstlucas.be/bereikbaarheid.

TIP
Geef als gps-adres ‘Terhagen’ in om gemakkelijk ons par-
keergebouw te bereiken. Volg de signalisatie ter plaatse.

 Parking

Er is ruime parkeergelegenheid in ons parkeergebouw. 
Betaal uw parkeerticket aan de betaalautomaat in het 
onthaal of aan de betaalautomaten aan de buitenzijde 
van de parking voor u buitenrijdt. De tarieven vindt u 
terug op www.azstlucas.be. Er zijn ook laadpalen voor 
elektrische wagens op de eerste verdieping.

 Gratis voor rolstoelgebruikers

•  Op de eerste en tweede verdieping van ons parkeer-
gebouw zijn naast de liften bredere parkeerplaatsen 
voor mensen met een beperking. Om hier te staan, 
moet u een mindervalidenkaart kunnen voorleggen. 
Er zijn ook rolstoelen voorzien aan de uitgang op het 
gelijkvloers.

•  Valideer uw parkingticket aan het onthaal op vertoon 
van uw mindervalidenkaart.

De weg naar AZ Sint-Lucas
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Volg ons op 

Meer info

Hebt u na het lezen van onze onthaalbrochure nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met het dagzie-
kenhuis chirurgie:
 •  09 224 51 82 
•   martine.versluys@azstlucas.be

Ook op onze website vindt u extra informatie: 
www.azstlucas.be. 

Telefoonnummers

•  algemeen: 09 224 61 11 
•  spoedgevallen: 09 224 55 50
•  ombudsdienst: 09 224 51 45
•  opnamedienst: 09 224 53 57
•  sociale dienst: 09 224 58 01
•  intercultureel bemiddelaar: 09 224 63 12

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Groenebriel 1, 9000 Gent | T 09 224 61 11 | E info@azstlucas.be | www.azstlucas.be

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