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Welkom
Van harte welkom in het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels te Vilvoorde. 

Wij hopen dat uw verblijf aangenaam verloopt en wensen u alvast een spoedig 
herstel toe.

Ziekenhuis in volle evolutie
De oudst gekende vermelding van het toenmalige gasthuis van Vilvoorde  
dateert van 1236. Op 2 december 1989 kreeg het de naam Van Helmont Zieken-
huis. De Sint-Jozefkliniek werd daarentegen in 1932 opgericht door de zusters  
Augustinessen. Op 1 januari 1974 werd het bestuur en beheer van de Sint- 
Jozefkliniek overgedragen aan de Sint-Michielsbond van de Christelijke 
Mutualiteiten. Beide ziekenhuizen fusioneerden in januari 2002 tot het 
Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels, verwijzend naar een van de meest voor- 
aanstaande Vilvoordse burgers : Jan Portaels (1818-1895), een bekend kunst-
schilder en pedagoog.

Vooral de laatste jaren gaat het ziekenhuis er met volle kracht tegenaan. Als 
dynamisch, algemeen regionaal ziekenhuis in volle ontwikkeling, staan we voor 
concrete en gedurfde actieplannen.  
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Het AZ Jan Portaels is met zijn 406 bedden, 130 artsen en 850 medewerkers 
een dynamisch en kwalitatief regionaal ziekenhuis in volle evolutie. De mede- 
werkers van het AZ Jan Portaels bieden op een vriendelijke en professionele 
manier een hoogkwalitatief pakket aan basiszorg aan. Dit gebeurt in nauwe  
samenwerking met huisartsen en hulpverleners uit de thuis- en ouderenzorg 
enerzijds, en de universitaire centra uit de streek voor zeer gespecialiseerde 
zorg anderzijds. 

Op jaarbasis verzorgt het AZ Jan Portaels 11.000 gehospitaliseerde patiënten, 
goed voor zo’n 80.000 verpleegdagen. Ook de ambulante zorgeenheid telt  
circa 80.000 raadplegingen per jaar. Verder vinden jaarlijks ongeveer 20.000 
dagbehandelingen in ons ziekenhuis plaats.
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Charter

Wij heten u en uw familie van harte welkom in het AZ Jan Portaels.

 ■ Een deskundig team biedt u een efficiënte behandeling en verzorging.
 ■ U kan op elk ogenblik onze hulp inroepen. Wij verlenen u deze zo snel  

mogelijk.
 ■ Iedere ziekenhuismedewerker stelt zich voor of is herkenbaar met naam en 

functie.
 ■ Wij behandelen u discreet en met respect voor het beroepsgeheim, voor uw 

overtuiging en privacy.
 ■ Wij geven u en uw familie correcte en verstaanbare informatie omtrent uw 

diagnose, behandeling en nazorg.
 ■ Ook uw huisarts is bezorgd om u. Wij informeren hem over uw gezondheids 

evolutie.
 ■ Wij zijn attent voor uw sociale en familiale situatie.
 ■ Wij trachten u de gevraagde kamer te bezorgen.
 ■ Wij willen samen met u de rust en stilte in het ziekenhuis bewaren.
 ■ Wij zorgen voor een nette omgeving en een gezonde, gevarieerde voeding.
 ■ Wij houden net als u van korte wachttijden. Duurt het langer, dan  

verwittigen we u en informeren u waarom.
 ■ Wij laten alle administratieve procedures correct en vlot verlopen.
 ■ U kan uw behandelend arts vragen stellen over de niet-terugbetaalde 

medische kosten.
 ■ Bij eventuele vragen over uw gedetailleerde factuur helpt de dienst 

Facturatie u verder.
 ■ De medewerkers van het AZ Jan Portaels streven ernaar de aangegeven 

doelstellingen waar te maken. 
 ■ Via de patiëntentevredenheidsenquête sturen wij bij waar nodig.
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Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten
Uw rechten als patiënt zijn sinds 2002 vastgelegd door de wetgever. U kunt één 
of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden om u bij het uitoefenen van deze 
rechten te helpen. Indien u niet meer in staat bent om dit te doen, dan doet 
uw vertegenwoordiger dit in uw plaats (persoon die u aanstelt, partner, ouder,  
volwassen kind, voogd of aangeduid door de vrederechter).

 
Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
U hebt recht op de best mogelijke zorgen volgens de huidige medische kennis 
en technologie. Dit alles dient respectvol te gebeuren en de zorgverlener houdt 
rekening met uw recht om zelf te beslissen. Geloofsovertuiging, seksuele geaard-
heid, sociale klasse en gender mogen hierbij geen rol spelen.

Het recht om geïnformeerd te worden over uw gezondheids- 
toestand.
U hebt het recht op informatie over uw gezondheidstoestand en over 
de financiële  consequenties van uw behandeling. Dit dient te gebeuren 
in een duidelijke taal zodat u begrijpt wat er gezegd wordt.

 
Het recht op vrij toestemmen in een tussenkomst, met vooraf- 
gaande informatie
Uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om 
een behandeling op te starten. U moet tijdig informatie ontvangen, zodat u als 
patiënt goed geïnformeerd een beslissing kan nemen. De informatie die u krijgt, 
moet duidelijk en volledig zijn. Dit impliceert ook dat u een behandeling mag 
weigeren. Een uitzondering hierop is  als het om een spoedgeval gaat  en men 
uw wil niet tijdig kan achterhalen (of omdat dit onmogelijk is). Meer hierover in 
het hoofdstuk ‘ Informed Consent’.

 
Het recht op pijnbestrijding 
Pijn is subjectief. In het AZJP zal men trachten pijn te vermijden of uw pijn op de 
voor u meest gepaste wijze bestrijden.
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Het recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en 
gemachtigd is om zijn/haar beroep uit te oefenen. 
Indien u meer info wenst over de aansprakelijkheid, kan u terecht op de ombuds-
dienst.

Het recht om verzekerd te zijn van de bescherming van uw per-
soonlijke levenssfeer
Informatie over uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld tenzij u daar 
de toestemming voor hebt gegeven. Tijdens een behandeling mogen enkel de 
beroepsbeoefenaars aanwezig zijn die nodig zijn voor uw behandeling.

Foto’s en filmopnames waarin u te zien zou zijn als patiënt worden niet  
gepubliceerd of uitgezonden zonder dat u hier de uitdrukkelijke goedkeuring 
voor hebt gegeven.

Het recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mo-
gelijkheid tot inzage en afschrift
Iedere patiënt heeft het recht op een afschrift (tegen betaling) of inzage van zijn 
eigen patiëntendossier. Dit dossier wordt bijgehouden door de zorgverlener en 
bevat uw persoonlijke medische gegevens. Dit dossier wordt bewaard door het 
ziekenhuis (30 jaar).

Het recht op vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
U kunt zelf kiezen wie uw zorgverlener is. In een ziekenhuis is het, omwille van  
organisatorische redenen, niet mogelijk de verpleegkundige te kiezen die u wenst.

Ook bij een niet geplande opname kan het zijn dat u een aantal artsen ziet die 
u niet zelf heeft gekozen. De reden hiervoor is dat het om een noodgeval en/
of verplichte hulpverlening gaat. Een arts heeft ook het recht om u als pati-
ent te weigeren (tenzij in nood) of om een behandeling te onderbreken. In het  
laatste geval dient uw arts u door te verwijzen zodat de zorg gegarandeerd blijft. 
U hebt daarnaast steeds het recht om ook een andere arts te consulteren voor een  
tweede advies (second opinion).
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Het recht om klacht neer te leggen bij de ombudsdienst
Hebt u vragen over deze rechten of wenst u hier meer informatie over? Bent u 
ontevreden of heeft u klachten? Vindt u dat bovenstaande rechten niet of niet 
volledig gerespecteerd worden?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de ombudsdienst (ombudsdienst@
azjanportaels.be).

Meer informatie over uw rechten als patiënt vindt u op www.patientrights.be 
of in de folder ‘Wet rechten van de patiënt: in een goede relatie weet je wat je aan 
elkaar hebt’. Vraag ernaar op de dienst waar u verblijft.

Uw plichten
Wat verwacht het AZJP van de patiënt en zijn bezoek?
Om de best mogelijke medische zorg te krijgen, is het van belang dat u zich als  
patiënt (en uw bezoek) aan enkele afspraken houdt. Duidelijke afspraken schep-
pen vertrouwen en openheid en stellen dezorgverleners in staat u de beste zorg 
te verstrekken.

U bent op de hoogte van ons tolkbeleid
Het AZ Jan Portaels is gesitueerd in het Nederlandstalig landsgedeelte. De inter-
professionele communicatie in het ziekenhuis verloopt dan ook in de Nederlandse 
taal.

Een kwalitatieve en adequate zorgverlening vraagt om uitwisseling van informatie 
tussen u en de zorgverleners. Om de communicatie op een begrijpelijke wijze te 
laten plaatsvinden, rekenen wij op uw medewerking.

Wij verwachten dat u zich laat begeleiden door een vertrouwenspersoon 
(familielid, vriend) die als vertaler kan optreden.
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U geeft juiste informatie over uw identiteit
Om uzelf en andere patiënten te beschermen, moet u zich correct identificeren 
in het ziekenhuis. Dat is nodig om misbruik te voorkomen en te vermijden dat 
gegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd in het medisch dossier.

We vragen uw wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals uw identiteitskaart.

U verleent uw medewerking
De zorgverlener mag van u verwachten dat u juiste en volledige informatie geeft 
over uw gezondheidstoestand en uw medicatiegebruik. Alleen zo is de zorg- 
verlener in staat u zo goed mogelijk te behandelen. Als patiënt hebt u de plicht 
mee te werken aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd.

U komt uw afspraken na
Om iedereen tijdig kwalitatieve zorg te bieden, is het van belang dat u uw  
afspraken nakomt. Als u verhinderd bent, verwittig dan zo spoedig mogelijk de  
afsprakendienst. Indien u dit niet doet, of minder dan 24u op voorhand doet, zal 
er een  annulatieforfait  worden aangerekend.

U respecteert de zorgverleners
Wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewer-
kers, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor de-
nigrerende, seksistische of discriminerende opmerkingen, agressief 
gedrag of andere vormen van bedreiging.

Uw bezoek respecteert de bezoekuren
De bezoekuren zijn er om verschillende redenen die rechtstreeks met de zorg 
voor u als patiënt te maken hebben, alsook met de zorg voor uw medepatiënten. 
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Daarnaast moet er voldoende tijd zijn om iedere individuele patiënt de nodige ver-
pleegkundige, paramedische en medische zorg te kunnen bieden. Dit is niet haal-
baar wanneer het bezoek de bezoekuren niet respecteert.

Uw bezoek respecteert de rust
Tijdens de bezoekuren wordt gevraagd om op een rustige wijze te commu- 
niceren met de patiënt. Voor kinderen kan een ziekenhuisbezoek saai zijn, maar  
spelende en/of lopende kinderen in de gangen kunnen we niet toelaten, in functie 
van de zorg voor u en uw medepatiënten.
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U betaalt voor uw behandeling
Het ziekenhuis en de artsen hebben recht op betaling voor de verstrekte zorg.
Wanneer u gebruik maakt van de medische en verpleegkundige diensten van 
het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten. Indien no-
dig, moet u een voorschot betalen. Bij een opname krijgt u een verklaring met 
uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Deze dient u nauwlettend te lezen 
alvorens u ondertekent. U kunt u ook steeds verder laten informeren over de te 
verwachten onkosten bij de dienst Facturatie. Op de website van het AZJP kunt u 
een rekenmodule vinden.

In het AZJP werken alle artsen aan geconventioneerde tarieven. De enige uit- 
zondering hierop zijn radiologische onderzoeken. Indien u hier meer informatie 
over wenst, kunt u dit navragen bij de dienst Facturatie.

U behandelt materialen met zorg
Draag zorg voor het materiaal in het ziekenhuis: breng geen beschadiging 
aan, laat geen materiaal rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak. Res-
pecteer het werk van het onderhoudspersoneel en houd gangen, wacht- 
zalen, toiletten en andere ruimtes netjes. Er geldt een algemeen rookverbod in het 
ziekenhuis. 

U laat waardevolle voorwerpen en geld best thuis
Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal 
van waardevolle voorwerpen zoals juwelen, cash geld, multimedia, kledij, etc
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Filmen en fotograferen in het AZJP
Patiënten en bezoekers die filmpjes, foto’s en/of selfies willen maken in het AZJP 
moeten het beleid van het AZJP hierover respecteren.

 
Foto’s en films van medische handelingen door AZJP-medewerkers

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, 
moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die 
men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk  
gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel  
gegeven voor privégebruik van de beelden.

 
Foto’s en filmpjes van AZJP-medewerkers

Als men een AZJP-medewerker wil fotograferen of filmen, moet de patiënt of de  
bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken medewerker. Mondelinge 
toestemming van de AZJP-medewerker volstaat.

Foto’s en films van zichzelf

Patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hier zelf voor verant-
woordelijk.   Als   een    AZJP-medewerker of medepatiënt  op    de  foto   voorkomt, 
moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker of mede- 
patiënt.

Foto’s en filmpjes van patiënten door het AZJP

Om de privacy van patiënten te waarborgen, opteert het AZJP ervoor om nooit  
patiënten op een herkenbare manier in beeld te brengen. Enkel met de uit- 
drukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is dit mogelijk. Ook moet de 
patiënt duidelijk geïnformeerd worden waarvoor het beeld zal gebruikt worden.
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Naleving van de plichten
Als u uw plichten niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling stop te 
zetten. Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld. 

Bij herhaalde problemen rond de bezoekuren kan de patiënt gevraagd worden om de 
behandeling in een ander ziekenhuis verder te zetten.

Als u uw factuur niet betaalt, worden kosten aangerekend en in een latere fase 
gerechtelijke stappen ondernomen voor de inning. Indien u niet in staat bent uw 
plichten na te komen, gelieve dit te melden aan onze medewerkers. Wij proberen 
alles in het werk te stellen om samen een oplossing te vinden.

Indien u vragen, problemen of klachten heeft, kunt u zich wenden tot de ombuds-
dienst van het AZJP.

Informed consent
U hebt ingestemd met een opname in het AZ Jan Portaels. 
De zorgteams in ons ziekenhuis zullen u zo goed mogelijk informeren over de 
mogelijke behandelingen en onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd, zodat 
u met volle kennis van zaken een beslissing kan nemen aangaande uw  
behandeling.

Uw zorgteam gaat er evenwel van uit dat u, door in te stemmen met een opname, 
impliciet uw akkoord verleent voor het uitvoeren van een aantal standaard- 
behandelingen en -onderzoeken, waarover u uitgebreid werd geïnformeerd en even-
tueel alsnog bijkomende informatie kan vragen aan uw zorgteam. Uw zorgteam zal u 
in voorkomend geval voor deze zaken dan ook niet meer om uw uitdrukkelijke toe-
stemming vragen.

Als patiënt hebt u echter steeds het recht om een onderzoek of behandeling te 
weigeren.  Voor elk invasief onderzoek of elke behandeling met een hoger risico  
op bijwerkingen of complicaties, zal u door de betrokken zorgverlener worden 
 ingelicht over de eventuele risico’s en alternatieven, waarna uw uitdrukkelijke en/of  
schriftelijke toestemming zal worden gevraagd.
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Uw ziekenhuisopname
U  kan de  contactgegevens  van  de  medewerkers  of  diensten  waarvan 
sprake raadplegen op de website www.azjanportaels.be. 

Op de dag van uw opname registreert u zich eerst via een van de kiosken in 
de centrale inkomhal aan de hand van uw elektronische identiteitskaart, ruim  
voorafgaande aan het uur van uw afspraak. Nadien wordt u aan de loket-
ten van de dienst Inschrijvingen verwacht om de administratie af te ronden.  
Wijzigingen in adresgegevens, telefoonnummers, huisarts of ziekenfonds, 
meldt u aan de loketbediende. Wij geven automatisch uw hospitalisatie door 
aan uw ziekenfonds.

Denk al voor Uw opname aan Uw ontslag

De hospitalisatietijd wordt alsmaar korter. U verlaat het ziekenhuis wanneer u 
medisch ontslagklaar bent, wat niet noodzakelijk betekent dat u op dat moment 
al uw activiteiten van vóór uw ziekenhuis opname kan hervatten. Daarom ra-
den we aan nog vóór uw opname na te denken over mogelijke zorg of hulp die u 
nodig zal hebben na uw ingreep of behandeling. De sociaal werkers van het 
AZ Jan Portaels kunnen u hierover informeren, adviseren en nog voor uw 
ziekenhuisopname al de nodige praktische maatregelen treffen. U kan met uw 
vragen terecht bij de Sociale Dienst bij voorkeur na een telefonische afspraak. 

wat heeft U noDig bij inschrijving?
 ■ Identiteitskaart
 ■ Telefoonnummer van thuis, een contactpersoon (familielid, buur)
 ■ Naam en adres van uw huisarts en tandarts
 ■ Indien van toepassing: een betalingsverbintenis van het OCMW of  

verzekeringsorganisatie

Bij uw ziekenhuisopname kan een voorschot gevraagd worden. Het bedrag  
hiervan is wettelijk vastgelegd en afhankelijk van uw verzekeringsstatuut en  
kamerkeuze. U kan dit voorschot contant betalen, met Bancontact, Visa of  
Mastercard.



onthaalbrochure | 2021 | 15

Inschrijving van uw baby

 ■ Identiteitskaart van de persoon bij wie de pasgeborene ten laste komt bij 
het ziekenfonds

 ■ Voorlopig attest of mutualiteitvignet in afwachting van de identiteitskaart 
van het kind

Bij ongeval op school of sportwedstrijd

 ■ Identiteitskaart
 ■ U contacteert zelf uw verzekeringsmaatschappij, die van de school of de 

sportvereniging

Bij een arbeidsongeval

 ■ Identiteitskaart
 ■ Naam en adres van de werkgever
 ■ Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij die de kosten zal dekken, 

nummer van de verzekeringspolis
 ■ Nummer van het ongevallendossier, datum en uur van het ongeval

wat brengt U mee voor een behanDeling (inDien voorhanDen)?

 ■ Brief van uw huisarts of verwijzend arts
 ■ Radiografieën
 ■ Resultaten van vorige onderzoeken
 ■ Alle preoperatieve resultaten 
 ■ Voor kinderen: gezondheidsboekje van Kind en Gezin
 ■ Medicatie (met én zonder medisch voorschrift) die u op dat moment 

neemt of een recent medicatieoverzicht opgesteld door uw huisarts
 ■ Indien u medicatie gebruikt die slechts onder bepaalde voorwaarden 

wordt terugbetaald: het attestformulier van het ziekenfonds
 ■ Bloedgroepkaart, indien mogelijk de vaccinatiekaart
 ■ Dieetvoorschrift
 ■ Identificatiekaart pacemaker
 ■ Zorgplan van de thuisverpleging 
 ■ Wilsverklaringen
 ■ Het formulier waarin u uw vertrouwenspersoon of wettelijk  

vertegenwoordiger aanduidt
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wat brengt U mee voor Uw verblijf?
Wij stellen alles in het werk om diefstallen te voorkomen, maar een ziekenhuis 
is en blijft een publieke plaats. Breng daarom geen waardevolle voorwerpen 
zoals juwelen of grote sommen geld mee. Indien noodzakelijk kan u ze in  
bewaring geven in de ziekenhuiskluis. 

Het AZ Jan Portaels is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal. 

Volwassenen

 ■ Bovenkleding, slaapkledij en ondergoed
 ■ Kamerjas, pantoffels, ...
 ■ Persoonlijke toiletbenodigdheden (handdoeken, washandjes, ...)

Kinderen

 ■ Bovenkleding, slaapkledij en ondergoed
 ■ Pantoffels
 ■ Persoonlijke toiletbenodigdheden (handdoeken, washandjes, ...)
 ■ Vertrouwd speelgoed: favoriet knuffeldier of pop
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wie Dient U te verwittigen?
Van zodra uw ziekenhuisopname gepland en geregeld is, informeert u best zo 
snel mogelijk de hierna genoemde personen en instanties.

Ziekenfonds

Wij brengen uw ziekenfonds op de hoogte van uw opname. Maar indien deze 
tengevolge van een ongeval is, meldt u dit uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds. 

Informeer ook naar eventuele attesten die bij uw ziekenhuisopname moeten 
worden ingevuld. Om recht te hebben op een ziekte-uitkering vanaf de eerste 
hospitalisatiedag, moet u zelf uw ziekenfonds informeren over uw arbeids- 
ongeschiktheid.

Verzekeringsmaatschappij

Verwittig uw  verzekeringsmaatschappij indien deze bijdraagt in de verblijf- 
kosten. Vraag zeker meer informatie over de benodigde formulieren of  
bewijsstukken. 

Huisarts

Breng uw huisarts op de hoogte van een geplande ziekenhuisopname. Hij 
ontvangt achteraf immers uw onderzoeksresultaten en medische gegevens 
van de behandelend arts.

Werkgever

 ■ U bent loontrekkende: binnen de twee werkdagen, te rekenen vanaf de  
aanvang van de arbeidsongeschiktheid, moet u een attest van arbeids- 
ongeschiktheid naar uw werkgever sturen en een tweede attest naar de 
geneesheer-adviseur van uw ziekenfonds.

 ■ U bent ambtenaar: de verplichte attesten opgelegd door uw administratie, 
moet u door de behandelend arts laten invullen. 

 ■ U bent zelfstandige: binnen de zestig dagen die volgen op de aanvang van 
de arbeidsongeschiktheid moet u indien nodig, een attest van arbeids- 
ongeschiktheid naar uw ziekenfonds sturen.
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Uw ziekenhuisverblijf
kamerkeUze
Het ziekenhuis beschikt over een-, twee- en meerpersoonskamers. Stan-
daard vindt een ziekenhuisopname plaats in een gemeenschappelij-
ke kamer. Indien u een eenpersoonskamer (privé) verkiest, moet u dit 
vooraf melden. Tweepersoonskamers zijn niet op elke verpleegafdeling  
beschikbaar. De dienst Inschrijvingen kan u hierover uitgebreid informeren. 

Is de door u gewenste kamer niet beschikbaar, dan zoeken wij een zo goed  
mogelijk alternatief. Indien u in de loop van uw verblijf een andere kamer- 
keuze wenst, moet deze keuze steeds schriftelijk worden bevestigd. 

Voor een verblijf in een eenpersoonskamer (privé) op uw vraag, betaalt u een 
hoger supplement op de kamer en een bijkomend ereloon voor de prestaties 
van artsen en paramedici. Informeer zeker bij uw verzekeringsmaatschappij 
over uw polisvoorwaarden om onaangename financiële verrassingen te voor-
komen.

opnamekosten

Iedereen heeft het recht vooraf ingelicht te worden over prijzen en  
tarieven. Omdat we het belangrijk vinden u zo goed mogelijk te 
informeren wat betreft de kosten die aan uw opname of behandeling ver-
bonden zijn, is alle relevante informatie hieromtrent terug te vinden op  
www.azjanportaels.be  onder ‘patiënten’ vindt u ‘financiële  
informatie’. U vindt er een indicatieve kostprijsberekeningsmotor voor 40  
vaak voorkomende opnames en behandelingen in het AZ Jan Portaels. Wij 
raden aan de module goed door te nemen. Tevens kan u terecht bij onze  
gespecialiseerde medewerkers van de Dienst Facturatie voor vragen  
hieromtrent.

Wanneer iets niet wordt vergoed en/of wanneer supplementen van toepas-
sing zijn, wordt u door uw arts voorafgaandelijk hiervan verwittigd. 

Tot slot geven we nog mee dat men overal in het AZ Jan Portaels tegen 
conventietarieven kan worden behandeld, met uitzondering van NMR- 
onderzoeken. Deze tarieven worden geafficheerd in de wachtruimte van de 
onderzoekslokalen. De lijst met producten en diensten die geen strikt medi-
sche indicatie hebben met inbegrip van de geldende tarieven kan u opvragen 
bij dienst Inschrijvingen. 
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DaginDeling
Elke verpleegafdeling en elk dagziekenhuis heeft zijn eigen ritme op vlak van 
verzorging, doktersronde, ... afgestemd op hun patiëntenprofiel. Dit wordt 
verduidelijkt in de individuele afdelingsfolders. Vraag gerust meer informatie  
indien bepaalde gewoonten niet duidelijk zijn of indien u een uitzondering op 
een regel wenst te bespreken. 

De patiëntenmaaltijden worden op elke afdeling rond hetzelfde tijdstip  
geserveerd: 

 ■ Ontbijt: 7u30-8u30
 ■ Middagmaal en koffie: 11u30-12u30
 ■ Avondmaal: 16u45-17u30

Het is niet toegelaten alcohol of voedingsmiddelen in strijd met het voor- 
geschreven dieet van de patiënt mee te brengen. Indien de arts een bepaald 
dieet voorschrijft, zal een diëtist de patiënt (gratis) bijkomende informatie 
verschaffen, op voorwaarde dat dit tijdig door de arts wordt aangevraagd. 

Er kan tijdens of na het ziekenhuisverblijf steeds een (betalende) afspraak 
worden gemaakt voor een dieetraadpleging via de dienst Consultaties. 

Bezoekers kunnen lunchen in de ziekenhuiscafetaria. Bij rooming-in kan het 
inslapend familielid de maaltijden gebruiken in de patiëntenkamer. Deze wor-
den verrekend in de algemene ziekenhuisfactuur. 
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patiëntveiligheiD en iDentificatie
Op het moment van uw ziekenhuisopname ontvangt u een gepersonali-
seerd identificatiebandje van de dienst  Inschrijvingen. Dit polsbandje zorgt 
ervoor dat elke zorgmedewerker van het AZ Jan Portaels u op elk moment 
gedurende de volledige duur uw ziekenhuisverblijf correct kan  
identificeren. Dit is een essentieel veiligheidsaspect tijdens de 
volledige duur van uw ziekenhuisverblijf voor het toedienen van medicatie,  
het prikken van bloed of het verrichten van een onderzoek. 

Controleer daarom zelf ook of uw gegevens correct op het identificatieband-
je weergegeven staan. Werd het bandje voor een operatie, onderzoek, ...  
verwijderd, vraag dan onmiddellijk een nieuw exemplaar in het belang van 
uw veiligheid.

Indien de patiënt een kind is, vragen we de ouders te helpen dit veiligheids- 
aspect extra mee op te volgen. 

Verder zullen de zorgmedewerkers tijdens uw verblijf in het ziekenhuis ook 
meerdere malen vragen naar uw naam, voornaam en geboortedatum. Dit zijn 
procedures die als extra veiligheidscontrole worden uitgevoerd.

onDerzoeken
De meeste onderzoeken vinden plaats tussen 7u30 en 18u. Doorgaans kan 
het zorgteam van uw afdeling bij benadering zeggen wanneer een onderzoek  
gepland is. 

Hoewel de onderzoeken volgens een bepaald schema verlopen, lopen  
bepaalde wachttijden soms langer uit dan verwacht. De oorzaken hiervan 
variëren: patiënten met een complexe medische toestand vragen misschien 
meer tijd dan oorspronkelijk gepland, urgenties krijgen uiteraard voor-
rang, het kan gebeuren dat ambulante patiënten bijkomende onderzoeken 
moeten ondergaan en om te vermijden dat zij op een andere dag opnieuw 
naar het ziekenhuis moeten komen, tracht men dit zo veel mogelijk dezelfde 
dag te laten plaatsgrijpen. 

Dit alles veroorzaakt een eventuele wachttijd die afwijkt van de vastgelegde 
tijdsplanning. Wij danken u alvast voor uw geduld en begrip hiervoor.
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bezoekregeling
Nieuwe bezoekuren : elke dag doorlopend tussen 14u en 19u30.

In bepaalde omstandigheden kan het zijn dat de bezoekregeling tijdig aange-
past wordt. In dat geval wordt de tijdelijke regeling gecommuniceerd aan de 
patiënten en hun bezoek.

Om een maximale rust voor de patiënten te kunnen garanderen, alsook de 
zorg op de afdeling vlot te laten verlopen, vragen we bezoekers volgende za-
ken te respecteren:

 ■ De duur van het bezoek in tijd te beperken
 ■ De aangegeven bezoekuren zeker te respecteren
 ■ Niet op bedden te gaan zitten
 ■ Kinderen rustig te houden en zeker niet in de gangen te laten rondlopen

Om de rust in het kader van een spoedig herstel van de patiënten te kunnen  
garanderen en de werking van de verpleegafdelingen efficiënt te laten  
verlopen, worden noodzakelijke beperkingen wat betreft de bezoekuren  
opgelegd. Afwijkingen op deze bezoekuren zijn slechts mogelijk na over-
leg met de hoofdverpleegkundige van de desbetreffende verpleegafdeling.  

De specifieke zorg en noodzakelijke rust van de patiënten op de volgende  
afdelingen, vereisen een strikte naleving van een specifieke bezoekregeling:

 ■ Intensieve Zorgen | elke dag tussen 14u30 en 15u, 19u en 19u30. De duur 
van  het bezoek is beperkt tot maximum 30 minuten en er worden maximum  
twee personen tegelijkertijd per patiënt toegelaten.

 ■ PAAZ | elke weekdag tussen 18u en 20u, elke zater-, zon- en feestdag tussen 
14u en 20u.

Op volgende afdelingen zijn ook andere bezoekuren van toepassing:

 ■ Materniteit | eenpersoonskamers: doorlopend bezoek toegelaten voor 
partner en kinderen

 ■ Pediatrie | voor ouders is doorlopend bezoek toegelaten
 ■ Palliatieve Eenheid De Cirkel | doorlopend bezoek toegelaten
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rooming-in 
Indien een familielid bij de patiënt wenst te overnachten, kan dit enkel  
wanneer de patiënt in een eenpersoonskamer verblijft en mits toestemming 
van de verblijfsafdeling. De kosten hiervan vindt u op www.azjanportaels.be 
(onder ‘patiënten’ vindt u ‘financiële informatie’ terug).

extern patiëntenvervoer
Bij bepaalde onderzoeken die niet in het AZ Jan Portaels plaatsvinden, wordt 
de patiënt per ziekenwagen vervoerd naar de samenwerkende zorginstelling. 
Indien de terugkeer op dezelfde dag plaatsvindt, dient de patiënt dit vervoer 
niet extra te betalen. In alle andere gevallen is het vervoer ten laste van de 
patiënt.

Wanneer u bij uw ontslag uit het ziekenhuis met een ziekenwagen vervoerd 
moet worden, regelt de verpleegkundige of sociaal werker dit. Voor korte 
afstanden werken we samen met eenzelfde ziekenwagendienst. Voor deze 
service is er geen tussenkomst van de verzekeringsinstelling, aangezien de 
kostprijs is afgestemd op het remgeld. 
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Dienst patiëntenbegeleiDing

Een ziekenhuisopname kan zeer ingrijpend zijn, zowel persoonlijk, relationeel 
als sociaal. Ziek zijn kan zorgen, emoties of spanningen teweegbrengen. De  
medewerkers van de dienst Patiëntenbegeleiding kunnen helpen zoeken 
naar oplossingen voor problemen die uw ziekte en behandeling met zich 
meebrengen. Dit zorgaanbod wordt u gratis aangeboden. Een gesprek met 
een van hen kan u aanvragen via het zorgteam van de afdeling waar u verblijft.

Sociale dienst

De sociaal werkers kunnen vanuit hun informatieve en bemiddelende rol hulp 
bieden bij vragen of moeilijkheden van administratieve of financiële aard. Zij 
kunnen helpen bij de ontslagregeling: het regelen van thuishulp, plaatsing, … 
Maar u kan ook bij een van hen terecht voor een vertrouwelijk gesprek. 

Tevens bieden zij heel wat informatiebrochures aan over verschillende aspec-
ten of vormen van hulpverlening en ondersteuning. 

Psychologen

U  kan een  beroep  doen op een psycholoog die  verbonden is  aan bepaal-
de hospitalisatieafdelingen. Bij persoonlijke problemen, zoals depressieve 
gevoelens, angsten, hardnekkig piekeren, verslaving, relatieproblemen of 
wanneer u het gevoel heeft in de knoop te zitten, kan de psycholoog samen 
met u op zoek gaan naar een manier om met deze moeilijkheden, zorgen of 
problemen om te gaan en het zo voor u opnieuw draaglijk te maken. 

Levensbeschouwelijke Zorg

Elke patiënt heeft recht op levensbeschouwelijke bijstand. Deze bijstand 
is verbonden met artikel 19 van de grondwet waarin de vrijheid van ere-
dienst en de vrije openbare uitoefening ervan en mede ook de vrijheid van  
meningsuiting   worden bepaald. Dit   wordt   ook geconcretiseerd in de  
erkenningsnormen voor ziekenhuizen (KB 23.10.1964). De katholieke  
ziekenhuispastor en de moreel consulent kunnen ondersteuning bieden bij het  
omgaan met levens- en zinvragen, vanuit respect voor uw eigen geloofs- of  
levensovertuiging. U kan hun hulp inroepen voor een passende rituele of  
sacramentele omkadering bij de verschillende levensfasen. Desgewenst kan 
u via hen ook hulp laten inroepen van een vertegenwoordiger van een andere 
erkende eredienst. 
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Bij de inschrijving van uw ziekenhuisopname ontvangt u het formulier  
Levensbeschouwelijk aanbod dat u na vervollediging kan overmaken aan het zorg-
team van uw verblijfsafdeling. 

Palliatief Support Team

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor ongeneeslijk zieke patiënten. Het  
Palliatief Support Team (PST) ondersteunt deze zorgverlening doorheen 
het AZ Jan Portaels. Het PST tracht de zieke een maximaal levenscomfort te 
bieden door een zo goed mogelijke bestrijding van pijn- en andere ziekteklachten, 
alsook psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van de zieke en zijn 
naasten. 

Het PST biedt gratis advies en informatie aan patiënten, familieleden, maar ook aan 
zorgverleners. 

Wanneer de nood aan palliatieve zorg complex wordt, is een tijdelijke of  
definitieve opname op de Palliatieve Eenheid De Cirkel tevens een  
mogelijkheid. Dit gebeurt steeds in overleg met de huisarts, behandelend arts- 
specialist en de Palliatieve Eenheid. U kan steeds een brochure over de 
eenheid aanvragen waarin u meer informatie vindt.
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Oncologisch Support Team

De diagnose kanker verandert de wereld van de patiënt drastisch. Niet alleen 
door de lichamelijke klachten van de ziekte of de behandeling, maar ook op 
emotioneel en sociaal vlak, kan de patiënt onder druk komen te staan. Na de 
eerste schok dringen vaak vele vragen zich op. Ook de partner, kinderen en 
omgeving delen mee in de zorgen. Soms wordt het moeilijk om hierover met 
elkaar te praten en gevoelens te delen.

In het AZ Jan Portaels streven we naar een totale oncologische zorg waar-
in psychosociale ondersteuning een belangrijke plaats krijgt. Hiervoor kan u  
tijdens uw ziekte, behandeling en de periode erna terecht bij het Oncologisch 
Support Team (OST). Dit team kan u desgewenst ondersteunen bij moeilijkhe-
den of vragen waarmee u geconfronteerd wordt en die uw functioneren sterk 
beïnvloeden. Advies en ondersteuning door het OST is kosteloos. 

Vrijwilligers

Op weekdagen begeleiden vrijwilligers van het Rode Kruis Vilvoorde-Zemst  
patiënten op het moment van hun ziekenhuisopname naar de betrokken  
verpleegafdeling. 

Op een aantal afdelingen helpen vrijwilligers de patiëntenzorg extra te  
ondersteunen. 

Hun aanwezigheid en beschikbare tijd betekenen een belangrijke meerwaar-
de en maken bijkomende aandacht voor de patiënten mogelijk. 

Vrijwilligers actief in de zorgsector zijn, net als alle andere ziekenhuis- 
medewerkers, gebonden aan het beroepsgeheim. 
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Ziekenhuisontslag
Tenzij  uw behandelend  arts er anders over beslist, mag u op de dag  van  uw-
ontslag het ziekenhuis verlaten tussen 10u en 12u. Er wordt die dag dan geen 
middagmaal meer voorzien voor u op de afdeling. 

Uitgeleende materialen kan u achterlaten bij het zorgteam van uw verblijfs- 
afdeling. Vergeet ook niet het zorgteam te informeren op het moment dat 
u effectief de afdeling verlaat zodat zij zich ervan kunnen vergewissen dat u 
over alle informatie, formulieren, medicatie, ... beschikt voordat u vertrekt.

Bedenkingen, suggesties en vragen
geDUrenDe Uw verblijf
In uw eigen belang raden we aan geen grote sommen geld, bankkaarten of 
kostbaarheden zoals juwelen, mee te brengen naar het ziekenhuis. Indien u 
onverwacht werd opgenomen en u toch dergelijke zaken in uw bezit heeft, 
geef deze dan zo snel mogelijk mee met uw naasten of bewaar ze in de  
ziekenhuiskluis via de sociaal werker. Vraag hierbij hulp aan het zorgteam van 
uw verblijfsafdeling. Ook raden wij aan uw identiteitskaart mee te geven met 
uw naasten zodra u ingeschreven bent.

Diefstal of verlies van voorwerpen
Bij een vermoeden van diefstal, dient u dit eerst zelf aan te geven bij de 
plaatselijke politie | T 02 253 33 33. Informeer ook het afdelingszorgteam, zij 
kunnen hierbij helpen. Ook als u vermoedt dat u iets waardevols kwijt bent, 
spreek dan zeker een medewerker aan. 

agressie
Bent u in het ziekenhuis slachtoffer van agressie, contacteer dan via het  
afdelingszorgteam of via het Onthaal de Interne Preventiedienst. 

Is de agressie van fysieke aard of dermate ernstig dat u zich enigszins bedreigd 
voelt, aarzel niet om rechtstreeks of via uw afdeling de plaatselijke politie te 
verwittigen | T 02 253 33 33.
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patiëntentevreDenheiDsenqUêtes
Uw bedenkingen, ervaringen (positief of negatief ), alsook suggesties zijn 
een belangrijke informatiebron om de patiëntenzorg steeds te blijven  
verbeteren. Vul de tevredenheidsenquête in op de website. U kan deze ook, 
al dan niet anoniem, invullen al u deze ontvangt tijdens het ontslaggesprek 
op uw afdeling. U vindt ze ook in de afdelings-gangen. U kan uw ingevulde  
enquête afgeven aan het zorgteam of deponeren in de daarvoor bestemde  
brievenbussen op de verpleegafdeling;

factUratieDienst

Vragen of bemerkingen over uw factuur kan u aan de dienst Facturatie  
richten. Dit kan via e-mail (facturatie@azjanportaels.be), telefonisch op werk-
dagen tussen 8u en 12u (T 02 257 55 31) of door persoonlijk langs te gaan 
(elke werkdag tussen 8u en 16u).

ombUDsDienst

Het AZJP heeft een  ombudsdienst die onafhankelijk en neutraal werkt. De 
ombudsdienst behandelt alle klachten over de dienstverlening van het AZ Jan 
Portaels. Vooraleer de Ombudsdienst te contacteren, is het belangrijk dat u 
het probleem eerst bespreekt met de betrokken persoon of dienst. Komt u 
hierbij niet tot het gewenste resultaat of is het erg moeilijk zelf dit gesprek aan 
te gaan, dan kan u een beroep doen op de Ombudsdienst. 

De Ombudspersoon is niet bevoegd wanneer de klacht niet handelt over een 
dienstverlening van het AZ Jan Portaels of wanneer u een louter informatie-
ve vraag over een factuur of wijze van betalen heeft. Dit soort vragen richt u 
rechtstreeks aan de Facturatiedienst. 

U kan op de volgende manieren een klacht indienen bij de Ombudsdienst : 

- schriftelijk : t.a.v. Ombudsdienst AZ Jan Portaels, Gendarmeriestraat 65, 1800  
   Vilvoorde

- telefonisch : T 02 257 56 54 (indien de ombudspersoon niet bereikbaar is, kan 
  u ook steeds een voicemailbericht inspreken)

- via het klachtenformulier op onze website
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- via e-mail : ombudsdienst@azjanportaels.be

- tijdens een persoonlijk gesprek (maak hiervoor een telefonische afspraak).

 
Indien u opgenomen bent en u zich moeilijk kan verplaatsen, kan u via uw 
afdeling vragen de Ombudsdienst uit te nodigen om langs te komen. 

Naast het behandelen van klachten kan u ook terecht bij de Ombudsdienst 
voor informatie over uw rechten als patiënt. Hieronder valt ook het recht op 
inzage en afschrift van het patiëntendossier.  Indien u vragen  heeft over deze 
procedure kan u de Ombudsdienst contacteren.

Coördinaten Ombudsdienst

Telefoonnummer : T 02 257 56 54

Openingsuren :

maandag en dinsdag van 8u30 tot 15u

donderdag en vrijdag van 8u30 tot 12u.

Buiten de kantooruren en in het weekend bestaat de mogelijkheid om in te 
spreken op de voicemail, te mailen of een webformulier in te vullen.

Ligging: de ombudsdienst van het AZ Jan Portaels bevindt zich in Blok F, 
eerste verdiep. 

Kopie medisch dossier.

Hiervoor kan u contact opnemen met het Centraal Medisch Archief op T 02 
257 55 71 of mijndossier@azjanportaels.be. De procedure en aanvraagformu-
lieren kan u vinden op de website www.azjanportaels.be - patiënten - opvra-
gen medisch dossier.

Reglementen, specifieke wetgeving
rookbeleiD

Er geldt een algemeen rookverbod in ziekenhuizen | KB 31.03.1987. 

Het AZJP draagt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn 
medewerkers, patiënten en bezoekers hoog in het vaandel. 
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Om een gezonde en gastvrije omgeving te creëren voor iedereen die kortere 
of langere termijn in het ziekenhuis verblijft, is roken in en rond het ziekenhuis 
verboden en dit voor iedereen die de ziekenhuisterreinen betreedt.

Wie toch wenst te roken, kan dit enkel nog doen aan de hoofdingang Gendar-
meriestraat.

Iedereen die (elders) in het ziekenhuis en op de ziekenhuisterreinen rookt, zal 
hierover aangesproken worden en verplicht worden zijn sigaret te doven.

reglement inzake orgaantransplantatie

De wet van 13.06.1986 werd gecreëerd met als doel enerzijds transplantaties 
te bevorderen en anderzijds wettelijke garanties te verzekeren bij het weg- 
nemen van organen. Het wegnemen van organen bij overledenen  
gebeurt enkel indien de persoon (donor) tijdens het leven geen verzet heeft  
aangetekend of indien geen verzet werd aangetekend door zijn samen- 
levende echtgenoot of verwanten van de eerste graad. Dit verzet kan  
gebeuren via de diensten van het rijksregister of bijvoorbeeld tijdens uw  
opname in het ziekenhuis.

reglement inzake aUtopsie
Onderzoek van organen na het overlijden kan gebeuren op vraag van de  
behandelend arts, onder andere om wetenschappelijke of therapeutische  
redenen. Dit kan enkel indien de overledene, de echtgenoot of verwanten 
geen verzet hiertoe hebben aangetekend. 

ritUele wassing bij overleDenen
Het AZ Jan Portaels beschikt niet over de nodige infrastructuur om rituele 
wassingen mogelijk te maken. Indien een moslimpatiënt overlijdt, zal het 
zorgteam alleen de noodzakelijke verpleegkundige zorgen toedienen met 
respect voor de geloofsovertuiging van de overledene en zijn naasten. De  
rituele wassing dient te gebeuren bij de begrafenisonderneming, aangeduid 
door de familie.
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toegang tot De gezonDheiDszorg 
In België heeft iedereen recht op medische zorg, geregeld door de wet  
betreffende de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen (1994). Indien u niet beschikt over een geldige ziekteverzeke-
ring in België zal, afhankelijk van uw verblijfsstatuut, al dan niet een procedure 
met betrekking op het verstrekken van medische zorg worden toegepast. 

ziekenhUis verlaten tijDens verblijf
U wordt niet geacht het ziekenhuis te verlaten tijdens de duur van uw verblijf.  
Indien u het ziekenhuis vervroegd wenst te verlaten tegen medisch advies 
van uw arts in, vragen we schriftelijk te verklaren dat u dit doet op eigen risico.

geDragscoDe met betrekking tot artsenkeUze 
Vrije artsenkeuze is een essentieel recht van elke patiënt. U mag  
onvoorwaardelijk een beroep doen op een arts naar keuze, zowel voor de  
diagnostiek als voor de behandeling. U kan deze keuze ook steeds wijzigen.

Wanneer een beroep wordt gedaan op spoedgevallendiensten of  
georganiseerde wachtdiensten van de verschillende medische discipli-
nes, kan de toepassing van deze stelregel niet worden gegarandeerd. 
Elke patiënt wordt hierover op de hoogte gebracht bij het eerste contact.  
Wachtdiensten worden waargenomen door artsen die over  
voldoende competentie beschikken en hoogkwalitatieve zorg  
verlenen. 

Overeenkomstig de wet betreffende de rechten van de patiënt (2002) 
heeft u steeds het recht zorg te weigeren. De in principe schriftelijke 
weigering wordt toegevoegd aan het dossier. Bij weigering of intrekking van  
toestemming wordt in functie van de urgentie in de mate van  
het mogelijke de nodige kwaliteitszorg toegediend,  
zonder evenwel dwang uit te oefenen. De vrije keuze komt uitsluitend toe 
aan de patiënt of de wettig voor hem optredende persoon en geenszins 
aan andere personen, ten opzichte van wie zo nodig de gepaste ordemaat- 
regelen moeten worden genomen. In dat verband wordt vanwege de patiënt of 
anderen een correcte houding ten aanzien van de organisatie van de spoed-
gevallendiensten en wachtdiensten gevraagd.
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centrale aansprakelijkheiD
Volgens artikel 30 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgings- 
instellingen heeft elke patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te 
krijgen over de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de  
beroepsbeoefenaars die er werken. De centrale aansprakelijkheid bij de  
naleving van de rechten van de patiënt door de beoefenaar, ligt bij het 
ziekenhuis. 

Indien u informatie wenst over de individuele rechtsverhouding in het AZ 
Jan Portaels en een bepaalde beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige, …) 
kan u deze opvragen bij de Ombudsdienst. Gelieve de naam van de beroeps- 
beoefenaar duidelijk te vermelden. U kan uw vraag voor informatie te allen  
tijde stellen, ook na de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. U kan dit 
schriftelijk of mondeling doen.

Op de website vindt u voor het merendeel van de artsen van het AZ Jan  
Portaels de details omtrent hun verzekeringsstatus. Indien de gegevens voor 
uw arts niet vermeld zijn, kan u hiervoor de Ombudsdienst contacteren. 

Elke zorgverstrekker die niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis 
valt, heeft zich contractueel verbonden een verzekering aan te gaan voor  
dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid. Voor verstrekkers die wel  
onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis vallen, heeft het ziekenhuis  
zelf een passende verzekering afgesloten.

Informatie met betrekking tot de vergunnings- of registratiestatus van de  
zorgverstrekker vindt u op www.riziv.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl. 
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Diensten en ontspanning
Voor de meest recente openingsuren van de ziekenhuiscafetaria en -winkel, kan u 
de website www.azjanportaels.be raadplegen.

cafetaria
In de ruime en moderne cafetaria met comfortabele zitbanken en afzonderlijke 
fauteuils kan u genieten van een heerlijk kopje koffie of een fris drankje.

U kan tevens uit een uiterst uitgebreid assortiment kiezen: een saladbar, 
lekkere wok- en dagschotels, knapperige broodjes, warme panini’s, verse 
koffie met of zonder gebak, geurige thee, huisbereide desserten, verse fruitsap-
pen, smoothies en zó veel meer. 

Warme maaltijden worden tot 15u geserveerd,  nadien kan u uit een aanvullend 
assortiment een keuze maken.

versnaperings- en frisDrankaUtomaten
Op diverse locaties in het AZ Jan Portaels zijn versnaperings- en frisdrankautoma-
ten aanwezig. U kan eveneens koffie verkrijgen in het ziekenhuiswinkeltje in de 
centrale inkomhal.

kranten, tijDschriften
Er is een ruim aanbod aan kranten, tijdschriften en andere in het ziekenhuiswinkel-
tje in de centrale inkomhal. 



onthaalbrochure | 2021 | 33

kapper en peDicUre
U kan een beroep doen op de dienstverlening van de kapper en pedicure door een 
afspraak te maken via het zorgteam van uw verblijfsafdeling. De kosten worden 
aangerekend via de algemene ziekenhuisfactuur die u thuis ontvangt.

raDio en televisie
In uw kamer kan u verscheidene radiozenders beluisteren. De een- en twee- 
persoonskamers beschikken over een televisietoestel. Beperk het geluids- 
volume van radio en televisie zodat andere patiënten niet onnodig gestoord wor-
den. 

In het kader van veiligheidsmaatregelen mogen geen eigen toestellen worden 
meegebracht. 

bibliotheek
De vrijwilligers van het Rode Kruis Vilvoorde-Zemst ontfermen zich over de zieken-
huisbibliotheek. De bib is gelegen in blok K, op de derde verdieping, en is open op 
dinsdag en vrijdag van 13u30 tot 16u.

Indien u zelf naar de bibliotheek gaat, vragen wij om dit vooraf te melden aan de 
verpleegkundige.

Indien u onvoldoende mobiel bent, kan u uw keuze maken op basis van  
bestaande boekenlijsten. Vraag ernaar bij de verpleegkundigen.

post
Inkomende post wordt op de patiëntenkamers bezorgd. Voor een vlotte  
postbedeling geeft u volgende informatie mee aan uw correspondent: 

 ■ AZ Jan Portaels, Gendarmeriestraat 65, 1800 Vilvoorde
 ■ Uw voornaam en naam
 ■ Verpleegafdeling
 ■ Uw kamernummer

Uitgaande briefwisseling kan u gefrankeerd afgeven aan het zorgteam of de 

onthaalbalie in de centrale inkomhal. Postzegels zijn te verkrijgen in de shop.
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gsm-gebrUik
Om de nodige rust te kunnen garanderen, noodzakelijk voor het welzijn van 
de patiënten, vragen wij u ook in dit kader hier rekening mee te houden 
door uw gsm-gebruik te beperken tot enkel noodzakelijke gesprekken en 
 u hierbij discreet te willen opstellen.

Ook vragen wij patiënten en bezoekers om geen GSM’s of smartphones te  
gebruiken in de zones waar een verbodsteken is aangebracht .

internet

In vrijwel alle patiëntenkamers en op andere plaatsen in het ziekenhuis  
bieden we patiënten en bezoekers gratis wifi-toegang aan via het AZJP-Public 
netwerk. 

Op de kinderafdeling Pediatrie kunnen de patiënten gebruik maken van de  
Bednet faciliteiten en zo op afstand toch live les volgen vanuit hun ziekenhuis-
bed. Meer informatie hierover kan u bij het zorgteam van Pediatrie bekomen of 
via de website van Bednet | www.bednet.be.
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Bereikbaarheid 
vanUit mechelen

 ■ Via E19 - Afrit 12 (Vilvoorde) 
 ■ Aan het einde van uitrit rechts (richting Vilvoorde)
 ■ Na de spoorwegbrug: links (richting Grimbergen)
 ■ Op de derde rotonde rechts 
 ■ Signalisatie AZ Jan Portaels volgen

vanUit grimbergen

 ■ Via N211 brug over het Willebroekkanaal volgen
 ■ Links op de eerste rotonde
 ■ Signalisatie AZ Jan Portaels volgen

parking

Het AZ Jan Portaels biedt een aantal parkeermogelijkheden aan:

 ■ Op de Zenneparking parkeert u gratis. In de straten rondom het ziekenhuis 
is parkeren betalend.

 ■ Er worden ook twee betaalparkings ter beschikking gesteld.  
Afrekenen kan aan de betaalautomaat ter hoogte van de hoofdingang. 
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Belemmer noch toegang tot het ziekenhuis, noch toegang voor de  
hulpdiensten. 
Respecteer ook steeds de korte-duur parkeerplaatsen en gereserveerde 
parkeerplaatsen.

openbaar vervoer

Informatie betreffende de dienstregeling van het openbaar vervoer is ver-
krijgbaar in de centrale inkomhal van het AZ Jan Portaels. 

Trein 

Het treinstation van Vilvoorde ligt op wandelafstand van het AZ Jan Portaels 
(15 minuten) of u kan de bus nemen, halte Vilvoorde Kliniek.

Buslijnen

 ■ Vanuit Zaventem, Machelen (Brucargo), Merchtem, Wolvertem, Meise, 
Grimbergen
Nr. Buslijn: 220 | dichtstbijzijnde halte: kerk Vilvoorde

 ■ Vanuit Zaventem, Machelen (Brucargo), Jette, Strombeek-Bever
Nr. Buslijn: 221 | dichtstbijzijnde halte: kerk Vilvoorde

 ■ Vanuit Houtem
Nr. buslijn: 275 | dichtstbijzijnde halte: ziekenhuis

 ■ Vanuit Mechelen, Zemst, Eppegem, Machelen (kerk), Diegem, Zaventem
Nr. Buslijn: 282 | dichtstbijzijnde halte: Heldenplein

 ■ Vanuit Mechelen, Hofstade, Elewijt, Perk, Peutie
Nr. buslijn: 509 | dichtstbijzijnde halte: Heldenplein

 ■ Vanuit  Brussel (via Militair Hospitaal en Neder-Over-Heembeek naar  
centrum Brussel)
Nr. Buslijn: 47 | dichtstbijzijnde halte: kerk Vilvoorde

 ■ Vanuit Brussel (via Schaarbeek naar station Brussel Noord)
Nr. Buslijn: 58 | dichtstbijzijnde halte: treinstation Vilvoorde

 ■ Vanuit Nieuwenrode, Humbeek, Grimbergen
Nr. Buslijn: VW | dichtstbijzijnde halte: kerk Vilvoorde
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Tot slot
In het kader van een dynamisch kwaliteitsbeleid worden in het AZ Jan 
Portaels interne en externe audits uitgevoerd. De auditoren nemen voor 
het uitvoeren van deze audits soms inzage in patiëntendossiers met de 
bedoeling de kwaliteit van de geleverde zorg te beoordelen. Ook aan 
de auditoren, net zoals elke andere ziekenhuismedewerker, wordt een 
geheimhoudingsplicht opgelegd. 

Daarnaast  kunnen zij ook korte vraaggesprekjes voeren met patiënten.  
Opnieuw met dezelfde bedoeling: het inschatten of de geleverde zorg  
voldoet aan de vooropgestelde kwalitatieve normen. 

Indien u als patiënt hier bezwaar tegen heeft gelieve dit dan schriftelijk te  
kennen te geven aan de hoofdarts van het AZ Jan Portaels.

Uitwisseling meDische gegevens | collaboratief zorgplatform

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) maakt de snelle en beveiligde  
elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk  
tussen de zorgverleners die u behandelen, met respect voor uw rechten 
als patiënt en enkel met uw toestemming. 

Ziekenhuizen en huisartsenorganisaties kunnen zich, net als het AZ Jan  
Portaels  en  een 25-tal anderen, aansluitten bij het CoZo. Dit  
deelnemersaantal blijft stijgen. Beslist u zich aan te sluiten bij het 
CoZo, dan wordt uw huisarts nog beter op de hoogte gehouden 
van uw medisch dossier in het ziekenhuis zodat hij uw behandeling 
grondiger kan opvolgen.

Het CoZo-project maakt deel uit van het nationale eHealthproject. Dit 
project heeft als doel op een efficiënte wijze een snelle  
en veilige elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens  
mogelijk te maken tussen alle zorgverleners die u behandelen in België. 

Ten slotte wenst het AZ Jan Portaels en al zijn artsen en medewerkers  
u een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis en een spoedig herstel.



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be

Contactgegevens
U vindt nog meer coördinaten op www.azjanportaels.be

■■  Onthaal | T 02 254 64 00 
                         Fax 02 257 50 50 
                         info@azjanportaels.be

■■   Inschrijvingen | T 02 257 56 20

■■   Afspraken | T 02 254 64 00

■■   Spoedgevallen | T 02 257 56 80

■■   Levensbeschouwelijke Zorg | T 02 257 55 90

■■   Sociale dienst | T 02 257 54 66

■■   Palliatief Support Team | T 02 257 58 37

■■   Facturatiedienst | T 02 257 55 31

■■   Ombudsdienst | T 02 257 56 54 
        ombudsdienst@azjanportaels.be

■■   Werken in het AZ Jan Portaels: jobs@azjanportaels.be

■■   Politie Vilvoorde | T 02 253 33 33


