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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.

Opgelet! Een vooropname is geen reservering. Het 
is dus altijd mogelijk dat u bij opname een andere 
kamer toegewezen krijgt. Zodra het mogelijk is, 
brengen we u naar uw kamer.

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.

Wanneer u het telefoontoestel op uw kamer wilt 
gebruiken, meldt u dat aan de opnamedienst. U 
ontvangt een persoonlijk codenummer dat u voor elk 
gesprek moet vormen om een verbinding tot stand 
te brengen. U betaalt enkel voor de gespreksduur, 
niet voor de huur van het toestel.

Als u een internetverbinding wenst, dient u dit 
eveneens te melden aan de opnamedienst. U kunt 
hierover gratis beschikken.

Wat brengt u mee?

Administratief

•	uw identiteitskaart;

•	uw SIS-kaart;

•	eventuele verzekeringspapieren.



Voorschot

Voor iedere patiënt wordt een individueel voorschot 
berekend. Dit bedrag is afhankelijk van uw 
kamerkeuze, uw statuut bij de mutualiteit en de 
verwachte verblijfsduur.

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,…

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.

Persoonlijke benodigdheden 

•	 toiletartikelen zoals: handdoeken, washandjes, 
zeep, een tandenborstel, tandpasta, scheergerei, 
een kam, een borstel een zakdoek,...

Kleding

•	een nachtjapon, pyjama, kamerjas, ondergoed, 
kousen, pantoffels,...

Aandachtspunten

•	 juwelen en waardevolle voorwerpen laat u best 
thuis;

•	nagellak dient verwijderd te worden.



Ontslag

De dag na de ingreep komt de verpleegkundige u 
omstreeks 07.30 uur halen voor een onderzoek in de 
dokterskamer.

Indien nodig vraagt u tijdens dit doktersconsult een 
briefje voor school, werkonbekwaamheid, thuisver-
pleging en/of laat u de verzekeringspapieren invul-
len. 

Na dit doktersonderzoek mag u mogelijk het zieken-
huis verlaten. Eventueel kunt u ook nog een middag-
maal in het ziekenhuis nuttigen.  

Bij het verlaten van de verpleegafdeling gaat u 
steeds langs de verpleegpost om de nodige ontslag-
formulieren en inlichtingen te ontvangen.

U ontvangt 

•	oogdruppels;

•	een oogschelp (indien gebruik aangewezen);

•	het druppelschema;

•	datum en uur van uw controle-afspraak.

Bezoekuren

Patiënten kunnen iedere dag bezoek ontvangen van 
14.00 tot 20.00 uur.
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