
Welkom
op DC3

Geachte Heer, Mevrouw,

Van harte welkom op onze afdeling.

Met deze folder hopen wij enkele praktische richt lijnen 

te geven om uw verblijf zo  aangenaam mogelijk te 

maken. Als er toch nog vragen zijn, stel ze dan gerust 

aan de artsen of de  verpleegkundigen.

Ze zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Uw 

familie kan de afdeling telefonisch bereiken op het 

nummer 03 444 12 06.

Spoedig herstel,

vanwege het team.

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19

BE-2640 MORTSEL
tel. + 32 3 444 12 11

www.gzaziekenhuizen.be
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Het team

De artsen: Chirurgie: 
 Urologie:  Dr. Eric Vergauwe
   Dr. Johan Debruyne
   Dr. Thomas Adams
  Inwendige geneeskunde:
 Cardiologie:  Dr. Marc Derveaux
   Dr. Bernadette Vergauwen
   Dr. Dimitri Vermander
 Gastro-enterologie: Dr. Patrick Borgers
   Dr. Ingrid Buytaert
   Dr. Isabelle Maurissen
 Pneumologie: Dr. Walter Moorkens 
   Dr. Edwin Vanden Broecke
 Neurologie: Dr. Annick Verstappen
   Dr. Frederik Debruyne
 Oncologie: Dr. Reinhilde Weytjens
  

Wachtdiensten en WE-diensten  Dr. Katrin Mulkens

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.
Elke vrijdag tussen 10 en 11 uur doen de  internisten 
gezamenlijk hun ronde. 

De verpleegkundigen:
Het verpleegkundig team staat onder leiding van 
mevr. Greet Vekemans.

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

Indien u dit wenst, kunt u een bezoek ontvangen van 
de aalmoezenier of de pastorale dienst.

Dagindeling

 6.30 - 7.30 uur pols en temperatuur, 
  bloedname, urinecollectie, 
  bloeddrukcontrole enz.

 7.30 - 8 uur  ontbijt en medicatiebedeling

 8 - 8.30 uur patiëntenoverdracht

 8.30 - 11.30 uur ochtendverzorging, menukeuze 
  volgende dag

 11.30 - 12 uur middagmaal en koffie, thee 
  en/of water, medicatiebedeling

 12.30 uur verzorgingsronde, pols en 
  temperatuur en middagrust

 15 u - 16 uur namiddagverzorging,
  bloeddrukcontrole en 
  medicatiebedeling

 17 uur avondmaal en 
  medicatiebedeling

 18.30 - 20.30 uur avondverzorging en 
  medicatiebedeling

 21 uur begin van de nachtdienst

De onderzoeken kunnen gedurende de hele dag 
plaatsvinden. Wanneer u geopereerd moet worden, zal 
u de dag vooraf het tijdstip worden meegedeeld.

Bezoekuren

We vragen u de bezoekuren te respecteren:
14 tot 20 uur.

Als uw bezoek enkel buiten deze uren kan komen, moet u 
hiervoor eerst de toestemming aan de verpleeg kundigen 
vragen. Voor 6.45 uur en na 22.15 uur is de deur van het 
ziekenhuis gesloten en moet uw bezoek aanbellen. Het 
is steeds mogelijk dat u tijdens de bezoekuren wordt 
weggeroepen voor  verschillende onderzoeken.

Ontslag

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 
voortgezet.
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