
Welkom in het AZ Jan Portaels 

 

Binnenkort ondergaat u een heelkundige ingreep. Om u hierop voor te bereiden, hebben we deze 
informatiemap samengesteld. 
 
Deze map bevat de brochure “Heelkunde” en enkele belangrijke formulieren die u moet invullen: 
 

• FORMULIER 1:  “Informatie en geïnformeerde toestemming voor anesthesie” 

• FORMULIER 2:  “Preoperatieve vragenlijst”  

• FORMULIER 3:  “Uw thuismedicatie” 

• FORMULIER 4:  “Informatie en toestemmingsformulier voor uw ingreep” of het persoonlijke  
informed consent van uw chirurg 

• FORMULIER 5: “Verpleegkundig anamneseformulier” 
 

Uw chirurg heeft met u besproken hoe uw preoperatieve onderzoeken verder zullen verlopen. Er zijn drie 
mogelijkheden: 
 

1. Via de huisarts: 
 

• U vult FORMULIEREN 1, 2, 3, 4 en 5 in en u neemt ze in deze map mee naar uw huisarts. 

• Uw huisarts vult FORMULIER 6: “Informatie voor huisarts” in. 

• Stuur alle ingevulde formulieren (1-5) samen met de resultaten van de bijkomende 
onderzoeken zo snel mogelijk terug naar de preoperatieve consultatie van het ziekenhuis, 
ten laatste 48 uur voor de ingreep. Dit kan u doen door ze met de bijgevoegde envelop 
op te sturen of af te geven aan het onthaal van het ziekenhuis of door ze te mailen naar 
preop@azjanportaels.be of te faxen naar 02/257 53 84. 

• Indien u reeds in behandeling bent bij een pneumoloog (longarts) of cardioloog 
(hartspecialist) die niet in het AZ Jan Portaels werkt, gelieve ons dan eveneens een kopij 
van het verslag van de laatste raadpleging mee te sturen. 
 

2. Via de preoperatieve raadpleging: 
 

• U vult FORMULIEREN 1, 2, 3, 4 en 5 in en u brengt ze in deze map mee naar de 
preoperatieve raadpleging.  

• Indien u reeds in behandeling bent bij een pneumoloog (longarts) of cardioloog 
(hartspecialist) die niet in het AZ Jan Portaels werkt, gelieve dan ook een kopij van het 
verslag van de laatste raadpleging mee te brengen. 

• U kan een afspraak maken op 02/257 54 44 van maandag t.e.m. vrijdag van 9 u. – 16 u. 

• Onze raadpleging is open op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 10 u. – 12 u. en 
van 13 u. – 15 u. 
 

3. Er zijn geen extra onderzoeken noodzakelijk:  
 

• U vult FORMULIEREN 1, 2, 3, 4 en 5 in en u brengt ze in deze map mee naar het 
ziekenhuis op de dag van uw operatie. 

 
De dag voor uw opname zal u tussen 14 u. en 20 u. gecontacteerd worden door een medewerker van het 
ziekenhuis om u het juiste opnametijdstip door te geven. Dit wordt afgestemd op het tijdstip van de 
ingreep om uw wachttijd te beperken. Indien u overdag niet bereikbaar bent, kan u vanaf 15 u. zelf 
contact opnemen op het nummer 02/254 64 00. 
 
Wij wensen u alvast een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis en een spoedig herstel toe. 


