
Uw verblijf 
op de recovery/
verkoeverkamer
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Mevrouw, Mijnheer 

Morgen ondergaat u een operatie, waarna u tijdelijk op de 
recovery / verkoeverkamer zult verblijven. In deze folder 
hebben we enkele praktische punten voor u op een rijtje 
gezet, zodat u weet wat u kunt verwachten. 

Wij wensen u een voorspoedig verloop van de ingreep en 
van de ontwaakfase. 

Het recovery team. 

Recovery / Verkoeverkamer
tel. +32 3 443 35 63

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24

2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

www.gzaziekenhuizen.be



Verblijf op de  
recovery/ 
verkoeverkamer 
Afhankelijk van de aard van de ingreep verblijft u een korte 
of langere periode op de recovery/verkoeverkamer. Indien 
u zult overnachten op de recovery/verkoeverkamer is het 
verstandig om wat persoonlijke spullen mee te brengen. 
Als alles normaal verloopt gaat u de volgende morgen 
tegen 9 uur terug naar uw kamer.
 
Wat neemt u mee?
• Uw bril
• Uw tandprothese
• Uw gehoorapparaat
• Eventueel wat lectuur

Wat neemt u niet mee?  
• Waardevolle voorwerpen en geld
• Toiletartikelen

Hoe bereikt u de afdeling? 
U bereikt de recovery/verkoeverkamer door route 216 te 
volgen. 

Telefonische informatie
Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar op het 
volgende nummer: 03 443 35 63. 
Mogen wij u vriendelijk vragen dat enkel de opgegeven 
contactpersoon ons opbelt voor informatie. Deze persoon 
kan de andere familieleden en vrienden verder op de 
hoogte brengen. Op deze manier blijft de privacy van de 
patiënt gewaarborgd. 
 
 
 

Na de ingreep

Op de nachtrecovery kunt u in alle rust bijkomen van de 
ingreep die u ondergaan hebt. Iedere patiënt verblijft in 
een eigen aparte ruimte, waarin een bed, nachttafeltje 
en werktafel voor de verpleegkundige staan. Alle ruimtes 
hebben voldoende daglicht. Indien uw toestand het 
toelaat kunt u naar de radio luisteren, tv kijken of wat 
lezen. Vergeet daarom niet uw bril mee te nemen. U 
kunt hem in een persoonlijk zakje steken met daarop een 
patiëntenetiket met uw naam.  

Naast de nachtrecovery vindt u de dagrecovery, waar 
patiënten voor een korte duur worden geobserveerd. Aan 
de andere zijde ligt de dienst intensieve zorg. Enkel als u 
een zware ingreep ondergaat of uw ingreep een moeilijk 
verloop kent, komt u op deze dienst terecht. 

Goede zorg 

Tijdens uw verblijf op de nachtrecovery observeren onze 
verpleegkundigen u nauwkeurig, waarbij ze alle details in 
het oog houden. Zij beoordelen regelmatig uw algemene 
toestand en uw vitale parameters en leiden u op een 
goede manier door het ontwaakproces. Ook ’s nachts 
zijn er twee verpleegkundigen aanwezig die zich over u 
ontfermen en een comfortabel verblijf voor u garanderen. 
Het is uiteindelijk de anesthesist die ’s morgens samen 
met de verpleegkundige aan uw bed de beslissing neemt 
om u terug naar uw eigen kamer te laten gaan. 

Uw bezoek op 
de recovery/
verkoeverkamer
Omdat rust van groot belang is voor onze patiënten, 
vragen wij u de volgende afspraken te respecteren. 

• De bezoekuren zijn enkel ’s avonds van 19.30 uur tot 20 
uur. 

• Beperk het bezoek tot maximaal drie personen per 
keer. Indien u met meer familieleden bent, wissel dan 
af zodat er altijd maximaal drie personen in de kamer 
aanwezig zijn. 

• Wanneer u door omstandigheden na de start van 
het bezoekuur wordt binnengelaten, zullen wij al 
het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat u de 30 
minuten bezoektijd die voorzien is toch kunt benutten. 

• Kinderen worden pas toegelaten na akkoord van de 
verpleegkundige.

• Om praktische redenen zijn bloemen en planten niet 
toegelaten. U kunt ze achterlaten op de kamer op de 
verpleegeenheid. 
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