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Geachte Heer, Mevrouw,

Van harte welkom op onze afdeling.
Met deze folder willen wij u enkele praktische richtlijnen
geven om uw verblijf zo a angenaam mogelijk te maken.
Als er toch nog vragen zijn, stel ze dan gerust aan onze
artsen of v erpleegkundigen.
Ze zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Uw
familie kan de afdeling telefonisch bereiken op het
nummer 03 285 26 81.

vanwege het team.

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
BE-2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00
www.gzaziekenhuizen.be

Onthaalfolder
Welkom op D16

Het team
De artsen:
Gastro-enterologie:
			
			
			
			
			
Pneumologie:
			
			
			

Dagindeling
6 uur bloedname
dr. Luc Colemont
dr. Herbert Fierens
dr. Dirk Staessen
dr. Piet-Hein Steger
dr. Steven Van Outryve
dr. Jozef Wauters
dr. Inge Hantson
dr. Walter Moorkens
dr. Vicky Nowé
dr. Inge Stappaert

6.30 - 8 uur medicatiebedeling en
		ochtendverzorging
8 - 8.30 uur ontbijt en medicatiebedeling
8.30 - 9 uur patiëntenoverdracht
9 - 11.30 uur ochtendverzorging,
		 menukeuze volgende dag

13 uur verzorgingsronde,
		temperatuur

De verpleegkundigen:
het verpleegkundig team staat onder leiding van
mevr. Anita Van Osta.

15 - 17 uur namiddagverzorging,
		medicatiebedeling

Indien u dit wenst, kunt u een bezoek ontvangen van
de aalmoezenier of de pastorale dienst. U kunt ook een
afspraak maken voor de pedicure of de kapster.

We vragen u de bezoekuren te respecteren:
doorlopend van 14 tot 20 uur.
Als uw bezoek enkel buiten deze uren kan komen, moet
u hiervoor eerst de toestemming aan de hoofdverpleeg
kundige vragen. Voor 7 uur en na 20.15 uur kan uw
bezoek enkel in en uit het ziekenhuis via de dienst
spoedgevallen. Het is steeds mogelijk dat u tijdens de
bezoekuren wordt weggeroepen voor 
verschillende
onderzoeken.

12 - 12.30 uur middagmaal en koffie, thee
		 en/of water, medicatiebedeling

De artsen (bijgestaan door de assistenten) bezoeken
dagelijks hun patiënten. U en uw familie kunnen altijd
informatie bekomen bij de geneesheren. Dit spreekt u
het best af met de verpleegkundigen.

Ons team wordt verder bijgestaan door de:
onderhoudsploeg, kinesisten, diëtisten, sociale dienst,
vrijwilligers, logopediste, psychologen, ...

Bezoekuren

Ontslag

13.30 - 14.30 uur patiëntenoverdracht

17 uur avondmaal en
		medicatiebedeling
19.30 - 21 uur avondverzorging en
		medicatiebedeling
21 uur begin van de nachtdienst
De onderzoeken kunnen gedurende de hele dag
plaatsvinden. Gelieve de verpleging te verwittigen
wanneer u uw kamer of de dienst verlaat.

Bij uw ontslag krijgt u de nodige informatie over de
medicatie die u thuis verder zal moeten innemen.
Uw huisarts krijgt een verslag, waardoor de in het
ziekenhuis gestarte behandeling thuis kan worden verder gezet.

