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Vragen en info

Hebt u nog vragen, dan kunt u steeds terecht bij 
het onthaal van het ziekenhuis.

T  051 42 51 11

24/04/18



Beste,

Huisdieren worden niet toegelaten in ons 
ziekenhuis omwille van agressiviteit, allergie- en 
infectierisico’s.

Het Sint-Andriesziekenhuis maakt wel een 
uitzondering voor assistentiehonden.

Onder een assistentiehond wordt verstaan: een 
hond die een persoon met een beperking helpt, 
bijstaat of ‘assisteert’.

Komt u naar het Sint-Andriesziekenhuis 
vergezeld van uw assistentiehond?

Gelieve dan vooraf met het ziekenhuis 
contact op te nemen zodat wij de nodige 
maatregelen kunnen treffen.

Assistentiehonden hebben geen 
toegang tot volgende diensten

• Afdeling voor intensieve zorgenverlening 
(vb. intensieve zorgen, neonatolgie, 
spoedgevallen…)

• Afdelingen voor invasieve handelingen 
(vb. operatiekwartier, verloskwartier, 
nierdialyse…)

• Afdelingen waar patiënten met een 
verminderde weerstand worden verzorgd 
(vb. dagziekenhuis inwendige)

• Kamers waar patiënten in isolatie moeten 
verblijven

• Keuken, apotheek…

Als bezoeker

• Meld u aan bij het onthaal van het 
ziekenhuis

• De onthaalmedewerker neemt contact op 
met de verpleegafdeling en begeleidt u 
naar de opgenomen patiënt

• De gehospitaliseerde patiënt moet 
toestemming geven voor het bezoek

• Na afloop van het bezoek wordt  u met 
assistentiehond terug begeleid naar de 
uitgang

Tijdens een hospitalisatie

• Indien mogelijk, regelt u de opname via 
het onthaal op voorhand.

• U samen met de behandelende arts en het 
team voor ziekenhuishygiëne overwegen 
of het permanent verblijven van uw hond 
wordt toegestaan.

• Bij aanvang wordt vastgelegd wie de hond 
zal opvangen indien de aanwezigheid van 
de hond op de afdeling niet mogelijk is.

• U verblijft in een eenpersoonskamer, de 
deur blijft steeds dicht.

• De verzorging van uw hond is de 
verantwoordelijkheid van u/uw familie

• De voederbak moet dagelijks gereinigd 
worden door uw familie/kennissen. Als eten 
krijgt de hond enkel droge brokken.

• De hond mag niet in uw bed/zetel zitten.

Algemene voorwaarden

• De hond verkeert in een goede gezondheid

• De hond draagt zijn jasje met officieel 
erkend logo

• Het opleidingsattest van de hond moet 
steeds kunnen voorgelegd worden

• De hond blijft steeds aan de lijn en wordt 
niet alleen gelaten

• De toegang van de hond kan geweigerd 
worden indien de hond oncontroleerbaar is 
en de begeleider geen actie onderneemt

Wat wordt van u en uw 
assistentiehond verwacht?

Op raadpleging

• Meldt u aan bij het onthaal van het 
ziekenhuis

• U wordt door de onthaalmedewerker 
begeleid naar de consultatie

• Na afloop van de consultatie wordt u met 
assistentiehond terug begeleid naar de 
uitgang


