Tromboseprofylaxe
De zorgteams van het AZ Jan Portaels hanteren
een procedure voor de preventie van “trombo-embolische” incidenten.
In bepaalde omstandigheden kunnen patiënten bloedklonters ontwikkelen in bloedvaten of
organen. Het risico van deze klonters is dat ze
zich kunnen verplaatsen en zo bijvoorbeeld de
longen of de hersenen kunnen bereiken, met
ernstige gevolgen.
Aan de hand van de procedure wordt per patiënt een adequate preventie voorgeschreven.
Deze zal meestal bestaan uit een onderhuidse
inspuiting of een extra medicijn om langs de
mond in te nemen. Deze geneesmiddelen verdunnen als het ware het bloed, waardoor het
risico op klonters afneemt. Een licht verhoogd
risico op bloedingen is mogelijk bij behandeling met deze medicijnen.

Tot slot
Bij problemen thuis ten gevolge van uw onderzoek of behandeling kan u steeds terecht bij uw
huisarts, de behandelend arts, het dagziekenhuis of Spoedgevallen.
Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na
te komen, verwachten we dat u het dagziekenhuis hiervan tijdig op de hoogte brengt.
Indien u bijkomende vragen heeft, aarzel dan
niet uitleg te vragen aan uw behandelend arts
of het zorgteam. Wij wensen u een aangenaam
verblijf.

Openingsuren
Een dagziekenhuis verwerkt een ziekenhuisopname, onderzoek of behandeling en ontslag uit het ziekenhuis op één dag tijd.
Enkel op weekdagen geopend tussen
8u en 16u30.

Dagziekenhuis
T 02 257 58 80
daghospitaalinwendige@azjanportaels.be
medisch diensthoofd: dr. Filip Staels
hoofdverpleegkundige: Kristina Lanin

dagziekenhuis
inwendige geneeskunde

Welkom
Wij stellen alles in het werk om uw verblijf in
het Dagziekenhuis Inwendige Geneeskunde zo
aangenaam en optimaal mogelijk te laten verlopen.
Wij organiseren met de grootste zorg, op maat
van elke individuele patiënt, de medische, verpleegkundige en overige zorgen. In het licht
daarvan wensen we u via deze weg te informeren over de organisatie van dit dagziekenhuis.
Vooraan de afdeling bevinden zich de consultatieruimtes van de medisch oncologen, hematoloog en radiotherapeut, alsook het doktersbureel waar de arts patiënten ontvangt of
onderzoekt. U kunt in ons dagziekenhuis over
een comfortabele zetel of bed beschikken, afhankelijk van de reden van uw dagopname.

Behandelingen en onderzoeken
De meest voorkomende behandelingen en onderzoeken die plaatsvinden in het dagziekenhuis:
 Chemotherapie
 Bloedafname en toedienen van intraveneuze infusen zoals ijzer, botversterkers, magnesium, immunoglobulines, antibiotica, ...
 Bloedtransfusie
 Aderlating
 Ascitespunctie, lumbaalpunctie
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 Beenmergpunctie en botboor
 Testen: onder andere glucagon, synacthen,
thyreotropinevrijmakend hormoon, orale
glucosetolerantie, ...
 Spoelen poortkatheter

Uw verblijf
Om opgenomen te worden in het dagziekenhuis dient u vooraf een telefonische afspraak
met de afdeling te maken. Dag en uur van afspraak worden u dan meegedeeld.
Op de dag van uw afspraak registreert u zich
telkens vóór de opname via een van de kiosken
op het gelijkvloers en meldt u zich dan aan op
de dienst Inschrijvingen.

Wat brengt u mee
 Uw identiteitskaart, bloedgroepkaart
 Resultaten van bloedonderzoeken
 Brief en/of geneesmiddelenvoorschrift van
de huisarts of behandelend arts
 Zo nodig uw medicatie, alsook een formulier met overzicht van uw thuismedicatie
Mits het een dagopname betreft is nachtkleding of toiletgerief niet nodig.

Nuchter
U dient niet nuchter te zijn tenzij de verpleegkundige of arts u dit vooraf gemeld heeft.

Uw opname
Van zodra u ingeschreven bent, gaat u naar het
dagziekenhuis, het onthaal ervan bevindt zich

halverwege de afdelingsgang. Een verpleegkundige zal uw inschrijvingsformulier in ontvangst nemen en u een kamer toewijzen.
De eerste maal dat u zich aanmeldt op de afdeling zal de verpleegkundige samen met u een
anamneseformulier of vragenlijst invullen.

Behandeling of onderzoek
Na controle van uw dossier wordt het infuus
klaargemaakt en wordt de behandeling gestart. Indien nodig worden bepaalde parameters gecontroleerd. U wordt aangeprikt via een
poortkatheter of perifeer (via de arm). Er kan
gelijktijdig een bloedafname gebeuren.
Bij chemotherapie verloopt het verblijf enigszins anders en verwijzen
we graag naar de brochure “Chemotherapie”.

Lunch
Wanneer u tijdens het middaguur nog in behandeling bent, krijgt u een broodmaaltijd.

Ontslag
Van zodra de behandeling of het onderzoek
afgelopen is, mag u het ziekenhuis verlaten.
Indien vereist, kan u meteen een volgende afspraak maken.

Begeleider
U mag een begeleider meebrengen. We vragen
wel het aantal bezoekers te beperken om de
rust en privacy van alle patiënten te respecteren.

