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tel. 03 443 30 11
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Antwerpen

patiënteninformatie

Bent u onverwacht verhinderd?
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te
verwittigen via het nummer waar u de afspraak
gemaakt hebt. Indien wij niet op de hoogte
zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt
administratieve kosten aan te rekenen.

Mijnheer, Mevrouw
Welkom in de oogkliniek. In deze brochure vindt u
algemene informatie over uw verblijf op onze dienst.
Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet
om contact op te nemen met uw behandelend arts,
het secretariaat of met het verpleegkundig personeel.
Wij proberen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk
te maken en zijn er steeds om u te helpen.

Diensthoofd:
Dr. Carl Claes
Stafmedewerker:
Dr. Fanny Nerinckx

Uw verblijf
Vanuit de consultatie werd u verwezen naar het
secretariaat van de oogkliniek voor het regelen van
uw vooropname. De voordelen van een vooropname
zijn: voorrang bij kamerkeuze en een beperkte
wachttijd bij de eigenlijke dagopname.
De dag zelf meldt u zich op het afgesproken tijdstip
aan bij het onthaal in de grote inkomhal. U krijgt de
nodige documenten en een identificatiebandje met
uw naam en het nummer van onze verpleegafdeling.
Probeer om op tijd toe te komen in het ziekenhuis
en houd er rekening mee dat het afspraakuur niet
steeds het uur van de behandeling is. Het is mogelijk
dat we u nog moeten voorbereiden.
We houden hiermee rekening in onze planning
en doen al het mogelijke om de wachttijden te
beperken.

Wat brengt u mee?
Administratief
• uw identiteitskaart;
• uw SIS-kaart;
• de naam en het telefoonnummer van uw begeleidende persoon;
• eventuele verzekeringspapieren.
U moet geen voorschot betalen.
Medische gegevens
• uw thuismedicatie in de originele verpakking met
vermelding van de toedieningstijdstippen;
• uw bloedgroepkaart;
• uw vaccinatiekaart;
• medische documenten zoals: een verwijsbrief van
uw arts, röntgenfoto’s, verslagen,…
Persoonlijke benodigdheden of kleding zijn niet nodig.
Vóór de ingreep krijgt u van ons een operatieschort.
Bij een algemene verdoving mag u niet meer eten,
drinken of roken vanaf middernacht. In het geval van
een lokale verdoving is een licht ontbijt toegestaan
en mag u ook uw normale medicatie innemen.
Neemt u bloedverdunners dan stopt u met het innemen ervan 10 dagen vóór de ingreep. U meldt dit
steeds aan de oogarts. Uw huisarts kan eventueel
kiezen voor aangepaste medicatie.
Diabetespatiënten vragen best raad aan hun huisarts.

Aandachtspunten
• juwelen en waardevolle voorwerpen laat u best
thuis;
• nagellak dient verwijderd te worden.

Ontslag
In normale omstandigheden verlaat u dezelfde dag
het ziekenhuis.
U regelt vooraf het vervoer naar huis. U mag in géén
geval zelf rijden. U blijft ook best de eerste 24 uur na
uw ontslag niet alleen.
Bij het verlaten van de verpleegafdeling gaat u
steeds langs de verpleegpost om de nodige ontslagformulieren en inlichtingen te ontvangen.
U ontvangt
• oogdruppels;
• een oogschelp (indien gebruik aangewezen);
• het druppelschema;
• datum en uur van uw controle-afspraak.

