In deze folder vindt u alle informatie over
• een bloedafname
• een preoperatieve screening
• een kamer reserveren
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Mevrouw, meneer

Patiënteninformatie

Gelieve na overleg met uw behandelend arts onderstaande
zaken in orde te brengen:

de bloedafname

de preoperatieve screening

een kamer reserveren
Naam van de arts:
Datum opname:
Uur opname:

Bloedafname
Preoperatieve screening
Kamer reserveren

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11
campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00
campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11
www.gzaziekenhuizen.be

De bloedafname

De preoperatieve screening

Kamer reserveren

Waarvoor kan u bij ons terecht?
• Zonder afspraak:
- bloedafname
- EKG
- afgifte van stalen (urine, stoelgang, sputum…)
- afhalen van wissers en afnamemateriaal voor urine, stoelgang

Wanneer moet u langskomen op de preoperatieve
screening?
• U bent gecontacteerd door een medewerker van de
preoperatieve screening nadat u de vragenlijst online hebt
ingevuld.
• U hebt geen e-mailadres of computer ter beschikking. We
helpen u graag verder op de preoperatieve screening.
• Indien u een e-mailadres hebt maar nog niets hebt
ontvangen, mag u eerst telefonisch contact opnemen
met de preoperatieve screening. We zullen u al de nodige
info digitaal bezorgen.

Verblijft u minstens één nacht in het ziekenhuis, kom dan
vooraf langs op de opnamedienst:
• wanneer u aanwezig bent in één van de
ziekenhuiscampussen van GZA Ziekenhuizen voor een
consultatie, onderzoek, of preoperatieve screening;
• wanneer dit de eerste keer is dat u wordt opgenomen in
een ziekenhuiscampus van GZA Ziekenhuizen;
• wanneer u vragen heeft over uw opname (kamerkeuze,
financiële regeling).

• Op afspraak:
tel. 03 443 46 75 (weekdagen tussen 10 en 16 uur)
- suikertesten (OGTT)
- stimulatietesten (bv. synacthentest)
• Op afspraak:
tel. 03 443 36 05 (weekdagen tussen 10 en 16 uur)
- zweettesten
Hoe inschrijven?
Via inschrijvingskiosk met identiteitskaart:
• indien bloedafname zonder afspraak, wordt u van de kiosk
doorverwezen naar de centrale inschrijving;
• indien op afspraak, krijgt u aan de kiosk de route naar de
bloedafname.
Wat brengt u mee?
• identiteitskaart
• voorschrift arts
• eventueel de nodige stalen: urine, stoelgang, sputum
Moet u nuchter zijn?
• voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u nuchter
bent als het bloed wordt afgenomen. Als u nuchter moet
zijn, zal uw arts u dit vooraf vertellen.
• indien u nuchter moet zijn, mag u de laatste 12 uur
voorafgaand aan de bloedafname niet eten of drinken. Het
drinken van water is wel toegestaan.
Openingsuren en telefoonnummers
campus
Sint-Augustinus

campus
Sint-Vincentius

campus
Sint-Jozef

Ma-vr: 7.15 - 19 uur
Za-zo-feestd.: 7.30-11.30 uur
03 443 45 46

Ma-vr: 8 - 17.30 uur
03 283 14 90

Ma-vr: 8 - 17.30 uur
03 444 13 09

Hoe een afspraak maken?
campus
Sint-Augustinus

campus
Sint-Vincentius

campus
Sint-Jozef

Aan de balie

route 101

route 211

in de inkomhal

Telefonisch

03 443 45 46

03 283 14 90

03 444 13 33

Wat brengt u mee?
• indien u medicatie neemt, vragen we u om die mee te
nemen
• verwijsbrief van de chirurg
• externe verslagen niet ouder dan 6 maand:
bloedresultaten, EKG, cardiologische verslagen…
• bloedgroepkaart
Hoe verloopt de screening?
De verpleegkundige overloopt de vragenlijst en de
thuismedicatie en spreekt met u af welke medicatie u de
ochtend van de ingreep mag innemen. Indien nodig controleert
de verpleegkundige enkele parameters zoals uw bloeddruk en
gewicht. Het is mogelijk dat een bloedafname wordt uitgevoerd
en/of een elektrocardiogram (EKG) wordt afgenomen.
Indien u een afspraak hebt op de preoperatieve screening moet
u minstens 30 minuten rekenen voor de screening.
Indien nodig of gewenst kan een gesprek met een anesthesist
aangewezen zijn na afloop van de screening.
Uw dossier wordt standaard nagekeken door de dienst
anesthesie. U ontvangt ten laatste 48 uur voor de operatie een
e-mail ter goedkeuring.

Voordeel van een reservatie
• U wordt sneller geholpen op het moment van uw opname.
• U kan zo nodig vooraf nog een aantal administratieve zaken
tijdig in orde brengen (bv. hospitalisatieverzekering…).
• U wordt vooraf geïnformeerd over de kosten van uw
verblijf.
Wat brengt u mee?
• gegevens over uw opname: naam arts, datum en uur
opname
• identiteitskaart / paspoort
• voorschot (het voorschot wordt berekend op basis van de
verwachte verblijfsduur, uw statuut bij uw mutualiteit en
het gekozen kamertype)
• gegevens hospitalisatieverzekering
• bent u niet aangesloten bij één van de Belgische
ziekenfondsen, breng dan een betalingsgarantie mee.
• naam en adres van uw huisarts
• bij arbeidsongeval: gegevens werkgever en verzekeringsmaatschappij
Waar aanmelden?
In de centrale inkomhal van onze drie ziekenhuiscampussen kan
u iedere werkdag van 8 tot 16.30 uur terecht om uw reservatie
in orde te brengen.
Graag via de inschrijvingskiosk aanmelden met identiteitskaart
en vervolgens kiest u:
> “opname, kamer reserveren of aanvullen administratie”
> “kamer reserveren”

