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Geachte mevrouw/heer,

Welkom op het dagziekenhuis inwendige ziekten en de endoscopieunit.

U bent hier opgenomen omdat u een coloscopie of gastroscopie

onder algemene verdoving moet ondergaan. 

Opname
•  Op …/…/… zal u in het dagziekenhuis inwendige ziekten een onderzoek  
 ondergaan.

•  Gelieve u, aansluitend op de consultatie, tot het onthaal te wenden  
 om vooraf de kamer te reserveren en enkele administratieve zaken te  
 regelen.

•  Op de dag van opname meldt u zich aan bij het onthaal, waar een   
 medewerker u zal begeleiden naar het dagziekenhuis en u zal   
 aanmelden bij het bureau van de hoofdverpleegkundige.

•  In de late namiddag of vooravond zal u in samenspraak met de arts  
 het dagziekenhuis kunnen verlaten.

•  U regelt in geval van een coloscopie best vooraf het vervoer naar huis:  
 u mag in geen geval zelf rijden!

•  Indien om medische redenen een ontslag niet toegestaan is, wordt een  
 overnachting in het ziekenhuis voorzien.

Wat meebrengen?
> Administratieve gegevens

 • SIS-kaart en bloedgroepkaart

 • Verwijsbrief van de huisarts

 • Lijstje met medicatie

> Voor persoonlijk gebruik

 • Lectuur, schrijfgerief, breiwerkje, …

 • Toiletgerief

 • Nachtkledij is niet nodig, wel gemakkelijk zittende kledij

U laat geld, juwelen of andere waardevolle zaken beter thuis!.
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Uw verblijf
Op het dagziekenhuis zijn een aantal bedden voor de endoscopie-unit voorzien. 
Elke kamer heeft radio, plasmatelevisie en airco. 

De endoscopiezaal waar het darmonderzoek zal plaatsvinden, bevindt zich op 
de afdeling zelf. Ook de recovery is daar te vinden. Die wordt bemand door 
hetzelfde verpleegkundig team als op het dagziekenhuis. Het verpleegkundig 
team is speciaal opgeleid voor deze specifieke opnames. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u altijd bij hen terecht. 

Gelieve de verpleegkundige te verwittigen indien u thuis medicatie neemt of 
indien u allergisch bent voor bepaalde producten

Verloop van de dag

U dient nuchter naar het dagziekenhuis te komen, tenzij anders vermeld. 

Vooraf krijgt u vaak een infoblad over het onderzoek dat of de behandeling die u 
zal ondergaan. Hier staat meer informatie over het verloop van de dag. 

Patiënten die een coloscopie moeten ondergaan (olv dr. Beyls, dr. De Coninck of 
dr. Casneuf) mogen gedurende de hele opname niet eten. 

Het dagziekenhuis is bereikbaar tussen 7u15 en 18u15 

Ontslag
De behandelende arts komt langs vóór u het dagziekenhuis verlaat. Gelieve zich 
af te melden aan het bureau van de hoofdverpleegkundige. 

U kan ’s avonds thuis een lichte maaltijd nemen. Een avondmaal is op de 
afdeling niet meer voorzien. 

Indien u ongerust bent, kunt u contact opnemen met uw huisarts, uw 
behandelende arts of het dagziekenhuis (tel: 051 42 54 90). Na 18u30 kunt u 
contact opnemen met het algemeen ziekenhuis (tel: 051 42 51 11)
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