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UW OPNAME

Met deze onthaalbrochure willen wij u zo goed mogelijk vertrouwd
maken met onze werking. U krijgt hier dan ook heel wat concrete
informatie en praktische tips over allerlei aspecten die te maken hebben
met uw opname en uw verblijf bij ons. We hopen dat we hiermee uw
verblijf wat comfortabeler kunnen maken. En niet alleen voor u maar
ook voor uw familie is dit een handige gids om u tijdens uw verblijf met
de beste zorg te kunnen omringen.
Hier leest u al heel wat, maar we kunnen niet alles brengen.
Daarom: heeft u na het lezen van deze brochure nog specifieke vragen?
Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u ook op
www.noorderhart.be en in onze verschillende brochures. Maar ook
onze medewerkers helpen u graag verder.
Veel leesgenot.

Welkom
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Uw opname
U WORDT OPGENOMEN IN HET
ZIEKENHUIS
GEPLANDE OPNAME
Binnenkort wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Na de consultatie
bij uw arts, waar de opname beslist is, zal de secretaresse uw op
name in orde maken. Dit noemen we de voorinschrijving. Zo wordt u
op de dag van opname vlotter geholpen.
Bij de opnamedienst kan u meer informatie verkrijgen over onder
andere de kamerkeuze, de financiële gevolgen daarvan, de kosten
verbonden aan uw verblijf, het uur van opname, info over consulta
ties bij onze artsen.
Voor bepaalde ingrepen krijgt u een afspraak om op vooropna
meconsult te komen. Tijdens dit consult bij een verpleegkundige
worden alle nodige gegevens verzameld (vooronderzoeken, medica
tie, administratie, mogelijke aanvragen revalidatie na de ingreep) om
de opnamedag, het verblijf en de eventuele doorstroming naar een
revalidatieinstelling voor u zo goed mogelijk te laten verlopen.
Deze informatie is ook terug te vinden op onze website:
www.noorderhart.be
SPOEDOPNAME
Voor dringende geneeskundige verzorging kunt u dag en nacht terecht
op onze spoedgevallendienst. Soms blijkt na verzorging op spoed
dat een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is voor uw verdere be
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handeling en verzorging. Als u zich op spoed heeft aangemeld, zal de
verpleegkundige uw administratief dossier in orde brengen. Afhanke
lijk van het uur waarop u zich op spoed heeft aangemeld, gaat u nog
dezelfde dag of de volgende ochtend naar uw kamer.
OPNAME IN HET DAGZIEKENHUIS
Sommige behandelingen, observaties en heelkundige ingrepen vra
gen geen opname met overnachting in het ziekenhuis. U kunt dan de
dag van opname nog terug naar huis keren.
Voor praktische info over onze dagziekenhuizen verwijzen wij u graag
naar de brochures van deze dagziekenhuizen of naar onze website.

U MELDT ZICH AAN
De dag voor de opname contacteren wij u om het juiste uur waar
op wij u verwachten in het ziekenhuis af te spreken. De dag van op
name meldt u zich eerst aan met uw e-ID bij een inschrijvingskiosk.
Daarna gaat u uiterlijk op het afgesproken uur naar de inschrijvingen.
Daarna gaat u naar de verpleegafdeling waar een verpleegkundige u
verder wegwijs maakt. ‘s Ochtends kan, als u dat wilt, een vrijwilliger
met u mee gaan naar de afdeling.

UW KAMERKEUZE
U kunt kiezen tussen 3 kamertypes: een eenpersoonskamer, een
tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. Bij de op
name krijgt u een formulier ter ondertekening om uw kamerkeuze
schriftelijk te bevestigen. Lees dit goed: u geeft best al bij de voorin
schrijving uw voorkeur voor een kamertype aan. Wij houden zo veel
mogelijk rekening met uw keuze, maar omstandigheden buiten onze
wil kunnen ervoor zorgen dat u bij opname een ander kamertype
krijgt dan u wenste.
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WAT MOET U BETALEN?
Verblijft u op een meerpersoonskamer? Dan rekent uw arts geen
ereloonsupplement aan (het gedeelte dat de arts aanrekent boven
op het tarief). Dat is wel het geval als u voor een eenpersoonskamer
kiest. Meer informatie hierover staat in de brochure over uw zieken
huisfactuur die u vindt in de opnamemap en ook verkrijgbaar is aan
het onthaal.
Zowel kamer- als ereloonsupplementen moet u zelf betalen als u
hiervoor niet afzonderlijk verzekerd bent. Noch het ziekenfonds,
noch de arbeidsongevallenverzekering komt hierin tussen.
Een geconventioneerde arts heeft het tarievenakkoord van het
ziekenfonds aanvaard en rekent de officiële tarieven aan. Op een
bord in onze inkomhal en op onze website vindt u informatie over de
conventioneringsstatus van uw arts.

Wees gerust: uw kamerkeuze
heeft geen invloed op de
kwaliteit van de zorg, enkel op
het comfort van het verblijf.
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WIE LICHT U BEST IN OVER UW ZIEKENHUISOPNAME?
UW ZIEKENFONDS
Wij brengen uw ziekenfonds op de hoogte van uw opname.
Als uw opname het gevolg is van een (arbeids)ongeval moet u wel zelf
uw ziekenfonds verwittigen.
UW HOSPITALISATIEVERZEKERING
Breng uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte van uw opname
als ze (een deel van) de kosten van uw verblijf betaalt. Vraag hen ook
naar de nodige formulieren. Uw verzekeringsinstelling kan u inlich
ten over welke kosten zij betaalt. Deze informatie kunnen wij u niet
geven omdat dit afhankelijk is van uw verzekeringsinstelling en het
soort polis dat u afsloot.
UW HUISARTS
Tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt, brengt het ziekenhuis ook uw
huisarts op de hoogte van uw opname.

WAT BRENGT U MEE?
PERSOONLIJKE SPULLEN
•
•
•
•

Toiletgerief: washandjes, handdoeken, zeep, kam, tandpasta,
tandenborstel, scheergerief, zakdoeken en persoonlijk toiletgerief
Nachtkleding, ondergoed, kamerjas, pantoffels
Lectuur en schrijfgerief
Voor kinderen: een vertrouwd speeltje of knuffel
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VOOR UW INSCHRIJVING
•
•
•

Uw identiteitskaart
De naam en het telefoonnummer van de personen die wij tijdens
uw verblijf eventueel kunnen contacteren
De naam van uw huisarts en van de eventuele thuiszorgverleners

VOOR DE INSCHRIJVING VAN UW BABY
•
•

Uw trouwboekje of de erkenning van uw baby
Een kleefbriefje van het ziekenfonds van uw baby of een attest in
afwachting van de kleefbriefjes van uw baby

VOOR DE INSCHRIJVING BIJ EEN ARBEIDSONGEVAL, OOK:
•
•
•

De naam en het adres van uw werkgever
De naam, het adres, het polisnummer en het dossiernummer van
de verzekering
De datum van het ongeval

Zo kunnen wij de hieraan verbonden kosten rechtstreeks met de ver
zekering regelen.
VOOR UW MEDISCHE VERZORGING:
•
•
•
•
•
•
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De ingevulde formulieren in het opnamemapje, als u dit vooraf
van uw arts kreeg om in te vullen
Medische documenten: bloeduitslagen, röntgenfoto’s, elektrocar
diogram (hartonderzoek)...
Eventueel de verwijsbrief van uw huisarts
Attesten van goedkeuring voor medicatie
Uw bloedgroepkaart
Het gezondheidsboekje of de zwangerschapsmap van
Kind en Gezin

UW OPNAME

THUISMEDICATIE
Breng uw geneesmiddelen die u momenteel gebruikt, zowel voor
geschreven als niet-voorgeschreven, in de originele verpakking mee
naar het ziekenhuis, zodat we een overzicht kunnen maken van de
geneesmiddelen die u thuis inneemt.
In uitzonderlijke gevallen kunnen persoonlijke geneesmiddelen ver
der gebruikt worden tijdens uw verblijf. Dit nemen we persoonlijk
met u, en in overleg met uw behandelende arts, op tijdens uw op
namegesprek op de zorgeenheid.
INDIEN VAN TOEPASSING, OOK:
•
•

De documenten of het pasje van uw hospitalisatieverzekering
Als u niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds:
• Nederlandse patiënten brengen hun zorgpasje mee.
• Alle andere patiënten brengen een Europese verzekeringskaart
of het document E112 of een garantieverklaring van de
verzekering mee.
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De ziekenhuisapotheek levert
alle geneesmiddelen af die
nodig zijn voor de behandeling
tijdens uw ziekenhuisopname.

–
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Uw verblijf
TV, TELEFONIE EN INTERNET
Als u de tv aanzet, komt u terecht op een keuzescherm. U kunt kie
zen voor tv-kijken, muziek beluisteren of spelletjes spelen. U vindt er
ook een infokanaal met info over uw verblijf, bezoek, patiëntveilig
heid... U kunt ook het nieuws herbekijken, het menu raadplegen en
het weerbericht opvragen.
Met uw eigen laptop, tablet of smartphone kunt u gratis op het
WIFI-netwerk van het ziekenhuis. Kies voor ‘MZNL Guest’. Daarna
opent in uw internetbrowser een registratiepagina met instructies
voor toegang tot het internet.
U HEEFT EEN PERSOONLIJK TELEFOONTOESTEL.
Dit geldt niet op het niet-chirurgisch daghospitaal en op de PAAZ-af
deling. De kosten voor uw gesprekken vindt u terug op uw zieken
huisfactuur.

Let op: de gesprekskosten in het ziekenhuis zijn duurder dan uw
gesprekskosten thuis.
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KOELKAST
U beschikt over een koelkast.

Let wel: u bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en dus
ook voor de controle op de vervaldata van voedsel.

HET BELLETJE
Een verpleegkundige komt regelmatig op uw kamer. Heeft u toch
dringende hulp nodig, dan kunt u hen roepen met het beloproepsys
teem. Druk daarvoor op de rode knop, dan gaat er in de gang boven
uw kamerdeur een lichtje branden:
•
•
•

Rood: u hebt gebeld en wacht op hulp
Groen: een zorgverlener is bij u in de kamer
Oranje: u hebt gebeld vanuit het sanitair en wacht op hulp

Hou rekening met de rust van uw medepatiënten, zeker als u een
meerpersoonskamer hebt.
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Onze schoonmaaksters onderhouden de kamers met speciﬁeke
schoonmaaktechnieken. Omdat vochtigheid en warmte de groei van
bacteriën stimuleren, gebruiken zij weinig water.

OVERNACHTING DOOR FAMILIELEDEN
Ouders mogen gratis bij hun kind overnachten (rooming-in). Als u
dit wilt, voorzien wij uw maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal)
voor een vast bedrag per dag.
Ook bij de mama’s op de afdeling materniteit mag de partner blijven
slapen. Voor de overnachting inclusief ontbijt wordt een vast bedrag
in rekening gebracht
Voor meer info over de overnachtingsmogelijkheden, verwijzen we
u graag naar onze website of naar de brochures van de kinderafde
ling en van materniteit.

U WILT EVEN WEG?
U verlaat uw kamer best zo weinig mogelijk tijdens uw verblijf. Voor
uw eigen veiligheid en om geplande onderzoeken, behandelingen
of verzorgingen niet in het gedrang te brengen, is het belangrijk dat
de zorgverleners weten waar u bent. Waarschuw daarom altijd een
zorgverlener als u de afdeling verlaat, zelfs als het maar voor even
tjes is.
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UW GEKOELDE KAMER
Op elke kamer is een ventilatiesysteem aanwezig dat continu zorgt
voor verse lucht in uw kamer. In de winter wordt deze ingeblazen
lucht verwarmd en in de zomer wordt ze gekoeld. Om de koeling
zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, wordt de zonwering
centraal aangestuurd door zonnesensoren. Die zorgen ervoor dat
de zonwering automatisch naar beneden gaat. Om te vermijden dat
deze zonwering stuk waait, wordt ze bij te sterke wind terug opge
rold. Dit kan betekenen dat bij zonnig-winderig weer, de zonwering
een paar keer na elkaar op en neer gaat.

U kunt de ramen openen op kipstand, maar om bij warm weer de
warmte buiten te houden, houdt u best de ramen gesloten.

ONS BOEKENHUISJE
Buiten aan de hoofdingang staat een boekenhuisje.
Daaruit kunt u een boek halen om te lezen. U mag er ook zelf een
boek achterlaten om er iemand anders een plezier mee te doen.

POST VERZENDEN EN ONTVANGEN
Mocht u post ontvangen, dan krijgt u die dagelijks op uw kamer gele
verd. Vraag uw contactpersonen dan wel om uw adres in het zieken
huis als volgt te noteren:
Noorderhart Mariaziekenhuis
Uw naam - uw kamernummer
Maesensveld 1
3900 Pelt
Als u zelf brieven wilt verzenden, mag u ze door de verpleeg
kundige aan het onthaal laten afgeven. Daar wordt de post dagelijks
opgehaald. Zorg ervoor dat de brieven gefrankeerd zijn.
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OPNAMES MAKEN: FILM, FOTO OF GELUID
Voor privédoeleinden mag u foto’s, filmpjes of geluidsopnames van
uzelf maken in het ziekenhuis. Het gebruik van verborgen camera’s
is niet toegestaan.
Hou er wel rekening mee dat medewerkers van het ziekenhuis en
andere aanwezigen zoals patiënten of bezoekers niet ongevraagd
te zien of te horen mogen zijn. U hebt daarvoor hun voorafgaande
toestemming nodig. Vertel er ook vooraf bij wat u met de opname
wilt doen. U mag de opname niet voor een ander doel gebruiken dan
dat waarvoor toestemming werd gevraagd. Als iemand niet akkoord
gaat, dient u dit verzoek te respecteren. Als iemand niet in staat is om
toestemming te geven, mag u geen opnames van die persoon maken.
Ook van kinderen mag u geen opnames maken in het ziekenhuis.
Bij overtreding wordt de directie op de hoogte gebracht, en worden
er gepaste maatregelen genomen zoals de vraag om de opnames te
wissen, het ziekenhuis te verlaten of het indienen van een klacht.

Stelt u vast dat er op uw kamer iets kapot
of beschadigd is? Dan meldt u dat best aan
een zorgverlener. Die geeft deze melding
door aan de technische dienst en zij
herstellen het zo snel mogelijk.
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Uw maaltijd
MAALTIJDKEUZE
Dagelijks komt er een medewerker langs om uw maaltijdkeuze voor
de volgende dag te noteren. Als er iets voorzien is dat u niet lust, of
als de portie niet naar wens is, mag u dat altijd laten weten. Bent u
niet op uw kamer als iemand langskomt voor uw maaltijdkeuze? Dan
krijgt u automatisch het vaste dagmenu. Op het TV-toestel op uw ka
mer kunt u het weekmenu opvragen.

DIEET- OF AANGEPASTE VOEDING NODIG?
Volgt u thuis een dieet? Meld dit dan aan een verpleegkundige.
Ook als uw gezondheidstoestand een aangepaste voeding vereist,
zorgen we ervoor dat u een aangepaste dieetvoeding krijgt.
Voor voedings- of dieetuitleg vraagt u best naar onze diëtiste via een
verpleegkundige van de afdeling.
Wenst u een alternatieve maaltijd omwille van uw geloofsovertuiging
of omdat u vegetarisch eet? Dat meldt u best tijdens het vooropname
gesprek.

Wordt u in de namiddag opgenomen? Dan voorzien wij een avond
maaltijd, als uw persoonlijke situatie dat toelaat.
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Voel u veilig
BRAND? BEL 111!
Onze gebouwen en technische uitrusting zijn aangepast aan de nor
men van de brandveiligheid. Bij vaststelling van brand: bel onmid
dellijk het intern noodnummer 111 of gebruik een brandmeldknop
in de gang.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN
In uw kast vindt u een kluisje. Een verpleegkundige legt u graag het
gebruik ervan uit. Toch laat u waardevolle voorwerpen beter thuis,
want het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies van uw persoon
lijke spullen. Laat uw portefeuille, handtas of waardevolle voorwer
pen nooit onbewaakt achter als u de kamer verlaat. Ook niet in de
lade van het eettafeltje.
Bent u toch slachtoffer van een diefstal? Meld dit dan zo snel moge
lijk aan de verpleegkundige.
U kunt ook aangifte doen bij de politiezone HANO op het
nummer 011 44 08 20.

Schakel uw gsm volledig uit in de zones
waar u dit pictogram ziet.
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BENT U IETS VERGETEN OF VERLOREN?
Als u goederen verliest in het ziekenhuis, kan u informeren bij de
steward (tel. 011 826 054, op werkdagen van 8 tot 16 uur). Daarvoor
moet u uw naam en telefoonnummer doorgeven en het verloren
goed kunnen omschrijven. Gevonden goederen worden 3 maanden
bewaard. Waardevolle voorwerpen zoals juwelen worden 1 jaar be
waard.
Indien u na een opname kledij, schoenen of dergelijke vergeten bent
mee naar huis te nemen, gelieve dan rechtstreeks contact op te
nemen met de dienst waar u verbleef. Dergelijke goederen worden
1 maand bewaard.
HEEFT U ZELF ELEKTRISCHE TOESTELLEN MEE?
Toestellen van ons ziekenhuis zijn continu onderworpen aan kwa
liteits- en veiligheidscontroles. Als u toestellen van thuis wilt ge
bruiken in het ziekenhuis, heeft u daarvoor uitdrukkelijke toelating
nodig. De uitzonderingen op deze regel zijn haardrogers, scheerap
paraten, laptops en laders voor multimediatoestellen.
Als een medewerker van het ziekenhuis oordeelt dat het toestel een
veiligheidsrisico vormt, vragen we u om dit toestel niet meer te ge
bruiken in het ziekenhuis.
VOEL U VEILIG BIJ ONS
Elke dag doen ziekenhuisstewards hun rondes in het ziekenhuis en
op onze parking. Zij zijn er om mee te werken aan de uitvoering van
ons veiligheidsbeleid.
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Tip: In de dagzaal van dienst
C2.1, in blok C op de tweede
verdieping, is er een klein
medisch museum. Ga gerust
eens kijken.
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Voel u thuis
CAFETARIA & WINKELTJE
In ons cafetaria in de inkomhal kunt u terecht voor een kleine hap,
een stuk taart of een drankje. Daar is ook een winkeltje waar we dagen weekbladen, geschenken, wenskaarten en snoepgoed verkopen.
Naast het cafetaria staan een drank-, snoep- en een broodautomaat
die altijd toegankelijk zijn.
Ons cafetaria/winkeltje is elke weekdag open van 8.30 tot 20 uur.
In het weekend en op feestdagen is dat van 14 tot 20 uur.
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VOEL U THUIS

DORST?
Er staat een drankautomaat in de inkomhal, in de speelzaal van de
materniteit en in de wachtzaal van de spoedgevallendienst.
EVEN UW KAMER VERLATEN?
Elke verblijfsafdeling heeft een dagzaal waar u kunt tv kijken, lezen
of even samen zijn met uw bezoekers. Een verpleegkundige wijst u
graag de weg.
GELD AFHALEN?
Aan de geldautomaat in de inkomhal kunt u geld opvragen.

Er mooi uitzien.
Het is altijd mogelijk om tijdens uw verblijf in het ziekenhuis uw
persoonlijke voetverzorg(st)er of kapper uit te nodigen.
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We helpen u: onze vrijwilligers brengen u naar de
verpleegafdeling, ze begeleiden bij activiteiten en
helpen u bij dagelijkse dingen. Zij zijn vaak een
luisterend oor, een helpende hand of een opbeurende
gesprekspartner.
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Uw zorg
verleners
Zij staan dag in, dag uit klaar. Voor en achter de schermen.
Noorderhart Mariaziekenhuis is een opleidingsziekenhuis voor zorg
beroepen.
Dat betekent dat u soms studenten aan uw bed krijgt. Zij staan allen
onder toezicht van een mentor en streven net als onze meer ervaren
medewerkers naar de beste zorg voor u als patiënt.
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UW ZORGVERLENERS

Buiten deze uren is er geen
bezoek mogelijk. U wilt toch een
uitzondering? Bespreek dit eerst met de
verantwoordelijke van de afdeling.
30

Uw bezoek
Bezoek krijgen is zeer aangenaam.
Onze bezoekuren zijn dan ook doorlopend van 15 tot 20 uur.

VOOR VOLGENDE AFDELINGEN GELDEN ER
AFWIJKENDE BEZOEKUREN:
INTENSIEVE ZORGEN
Van 13 tot 13.30 uur en van 19.15 tot 20 uur.
Maximaal 3 bezoekers per patiënt, gedurende 10 minuten. Omwille
van de rust laten we hier geen kinderen jonger dan 12 jaar toe.
KRAAMAFDELING
De partner mag de hele dag op bezoek komen.
KINDERAFDELING
De ouders mogen de hele dag op bezoek komen.
PSYCHIATRISCHE VERBLIJFSAFDELING (PAAZ)
Maandag tot en met vrijdag: van 18 tot 20.30 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen: van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20.30
uur.
Let op: Op woensdagnamiddag is er geen bezoek mogelijk (zowel
niet in het open als in het gesloten gedeelte).
STROKE UNIT
Van 13 tot 14 uur en van 19 tot 20 uur.
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UW BEZOEK

TIPS VOOR BEZOEKERS
De meeste mensen in het ziekenhuis kijken uit naar uw bezoek maar
om dat bezoek vlot te laten verlopen, geven wij u graag volgende tips:
•
•
•
•
•
•
•

Verlaat even de kamer als een arts of een verpleegkundige langs
komt om de patiënt te verzorgen
Zorg dat uw bezoek niet te vermoeiend is voor de patiënt
Kom liever meerdere keren kort op bezoek, dit doet vaak meer
deugd dan één lang bezoek
Vermijd lawaai in de kamer en in de gangen en denk ook aan de
rust van medepatiënten
Laat uw kinderen niet in de gangen of op de trappen rondlopen
Houd het ziekenhuis netjes: er zijn voldoende vuilnisbakken om
afval in achter te laten
Respecteer het einde van het bezoekuur, ook op een eenper
soonskamer

Respecteert u op onze parking de voorbehouden plaatsen voor min
dervaliden en voor ouders met baby’s?

ONZE PARKING
U kunt parkeren op het parkeerterrein aan de voorkant van het zie
kenhuis. Patiënten voor spoedgevallen en de nierdialyse hebben hun
eigen parking achter de dienst spoedgevallen.
Na betaling aan de betaalautomaat in de inkomhal, hebt u 20 minu
ten om de parking te verlaten.
TARIEVEN
Voor minder dan een half uur parkeren hoeft u met uw ticket niet
langs de betaalautomaat te gaan: u mag zolang gratis parkeren.
32

Als u regelmatig op bezoek komt, kunt u via de betaalautomaat een
10-beurtenkaart kopen. Is uw parkeerticket verloren en/of bescha
digd? Dan kunt u via de betaalautomaat in de inkomhal een nieuw
ticket kopen voor de prijs van een dagticket. Voor onze parkingtarie
ven en de uitzonderingen op de parkeerregels verwijzen wij u graag
naar onze website of naar het parkingreglement dat uithangt bij de
parkeerautomaten.
U KOMT IEMAND BRENGEN OF AFHALEN?
U kunt de bezoekersparking oprijden om (minder mobiele) perso
nen te brengen of op te halen. Met het parkeerticket dat u bij de inrit
krijgt, kunt u binnen 30 minuten gratis naar buiten rijden. Dit zonder
tussenstop aan de betaalautomaat.

Weetje: Regelmatig houden ziekenhuisstewards toezicht op de
parking voor uw veiligheid en de veiligheid van uw auto. Laat geen
waardevolle voorwerpen achter in uw voertuig. Het ziekenhuis is niet
verantwoordelijk voor elke vorm van schade zoals diefstal of verlies.

ROLSTOELEN
In de inkomhal en op de bezoekersparking aan de liften staan rol
stoelen. U kunt ze gebruiken door een waarborg van 1 euro te beta
len die u na gebruik terugkrijgt.
BAGAGE
Hebt u bij het verlaten van het ziekenhuis veel bagage om mee te ne
men, dan kunt u in de inkomhal een bagagewagentje ontlenen.
MET HET OPENBAAR VERVOER NAAR HET ZIEKENHUIS
Er is een bushalte aan het ziekenhuis.
In de inkomhal vindt u een stand van de Lijn met busboekjes met meer
informatie over de meeste lijnen die langs het ziekenhuis rijden.
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Speciaal voor de kids: de MediClowns!
Elke week komen de MediClowns op de
kinderafdeling. Ze brengen een bezoekje op de kamer
en zorgen ervoor dat de kinderen even niet denken
aan hun ziekte of pijn.
Meer info: www.mediclowns.be
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U bent niet alleen
Naast verpleegkundigen en artsen zijn er nog vele andere medewer
kers die voor u klaar staan. Zij zorgen voor u tijdens uw verblijf, maar
helpen u ook bij de voorbereiding van uw ontslag uit het ziekenhuis.
U hebt ook het recht om u te laten bijstaan door een vertrouwens
persoon.

ONZE SOCIALE DIENST IS ER VOOR U
De medewerkers van onze sociale dienst helpen u bij meerdere as
pecten van uw ziekenhuisopname, bijvoorbeeld bij volgende vragen:
•
•
•
•
•
•

Waar naartoe als u bij ontslag uit het ziekenhuis niet onmiddellijk
naar huis kunt?
Hoe kunt u naar huis na uw opname als er niemand is om u op te
halen?
Waaraan moet u denken als u thuis allerlei vormen van thuishulp
nodig hebt?
Op welke tegemoetkomingen kunt u een beroep doen?
Hoe moet u bepaalde documenten aanvragen of invullen?
U kunt een medewerker van de sociale dienst rechtstreeks con
tacteren of een gesprek vragen via een verpleegkundige.

Onze sociale dienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30
tot 16.30 uur. U vindt hen op niveau 0, in ‘het ei’ achter de balie.
Of op het telefoonnummer: 011 826 000.
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PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND
Bij persoonlijke of familiale problemen kan uw arts de hulp van een
psycholoog inroepen voor een psychologisch onderzoek, deskundig
advies of begeleiding. Heeft u hier nood aan, bespreek dit dan zeker
met uw arts.

ONCOLOGISCH BEGELEIDINGSTEAM
Dit team begeleidt mensen die met kanker geconfronteerd worden.
Hun begeleiding gaat verder dan diagnose en behandeling: zij wijzen
patiënten de weg naar psychologische bijstand, dieetadvies, hulp bij
het regelen van sociale en praktische zaken, …
Ons oncologisch begeleidingsteam is er zowel voor patiënten die in
het ziekenhuis verblijven als voor patiënten die op consultatie ko
men.

Ons oncologisch begeleidingsteam is er van maandag tot vrijdag
tussen 8 en 16 uur.
Ze zijn bereikbaar op het telefoonnummer 011 826 397.

Een medewerker van het centraal
patiëntenvervoer gaat met u mee als u de
afdeling moet verlaten voor een onderzoek
of een ingreep. Zij kennen het ziekenhuis
op hun duimpje en brengen u veilig en snel
waar u moet zijn. Na aﬂoop brengen ze u
ook weer terug naar de kamer.
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PALLIATIEF SUPPORT TEAM
Dit team geeft onder andere ondersteuning aan een ongeneeslijke
zieke en/of zijn familie. Voor elke vraag over palliatieve zorg kunt u bij
hen terecht. Zij brengen ook lichamelijke klachten onder controle en
bieden psychosociale begeleiding in de laatste levensfase. Het team
werkt op alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis. De begeleiding
gebeurt steeds in overleg met de patiënt, de behandelende arts en
verpleegkundigen van de afdeling.

Ons palliatief support team is er van maandag tot vrijdag tussen 8.30
en 16 uur. Ze zijn bereikbaar op het telefoonnummer: 011 826 417.

TOLK
Voor een anderstalige patiënt kan het moeilijk zijn om zich verstaan
baar te maken of om de informatie van artsen en zorgverleners te
begrijpen.
Als er geen begeleider uit de omgeving van de patiënt is om te hel
pen, probeert de sociale dienst van het ziekenhuis om een geschikte
tolk te vinden.
Het is mogelijk dat er kosten verbonden zijn aan de tolkendienst. Dit
wordt vooraf met de patiënt of zijn omgeving overlegd.
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MORELE, GODSDIENSTIGE OF LEVENSBESCHOUWELIJKE
BEGELEIDING
In de kapel op niveau 0, blok C, kunt u steeds terecht voor een mo
ment van stilte of gebed. Elke donderdag, zondag en feestdag om
10.15 uur is daar een misviering, die u ook kunt volgen via kanaal 21
op het tv-toestel op uw kamer.
Ontvangt u liever de communie op de kamer, dan kan dit voor of na
de viering, of elke dinsdag en vrijdag voor zover mogelijk. Laat dit
dan even weten aan de verpleegkundige.
Als u wilt spreken met een persoon van uw geloofs- of levensovertui
ging, dan vraagt u dit best aan een verpleegkundige of u vult onder
staande strook in.

Onze pastorale dienst is bereikbaar op de telefoonnummers 		
011 826 087 en 011 826 088.

Naam: ..................................
Kamer: .................................

Datum: ...............................
Afdeling: .............................

Ik wens bezoek te ontvangen van
☐ De pastorale werker van het ziekenhuis
☐ De vertegenwoordiger van de protestantse eredienst
☐ De vertegenwoordiger van de islamitische eredienst
☐ De vertegenwoordiger van de joodse eredienst
☐ De vertegenwoordiger van de orthodoxe eredienst
☐ De morele consulent
(U mag deze strook afgeven aan een zorgverlener op uw verblijfsafdeling)
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Uw rechten
De wet op de patiëntenrechten zegt klaar en duidelijk wat uw
rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Zo hebt u recht op:
•
•
•
•
•
•
•
•

De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar
Kwaliteitsvolle dienstverstrekking
Informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand
Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar
Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier,
met mogelijkheid tot inzage en afschrift
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsfunctie
Een aangepaste pijnbestrijding

U kunt bij het verkrijgen van informatie, bij de inzage in uw patiën
tendossier en bij het neerleggen van een klacht steeds laten bijstaan
door een vertrouwenspersoon (een familielid, vriend of elke andere
persoon die u aanwijst).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens
enkel voor de uitoefening van de daaraan
ondersteunde diensten, en voor het maken
van algemene statistieken.
Meer info? Ombudsdienst of www.patientrights.be
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AANSPRAKELIJKHEID
RECHTSVERHOUDING TUSSEN ZIEKENHUIS EN BEROEPSBEOEFENAARS
Alle beroepsbeoefenaars (artsen, verpleeg-, vroed- en zorgkundigen,
kinesitherapeuten, apothekers en vele anderen) die in ons ziekenhuis
actief zijn, dienen de rechten van de patiënt te eerbiedigen. Ondanks
dat zij hun uiterste best doen om u met de beste zorg te omringen,
kan het zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.
Het is belangrijk dat u weet dat het ziekenhuis niet voor alle beroeps
beoefenaars wettelijk aansprakelijk is. De regels hierover zijn duidelijk:
•

Voor de medewerkers die in loondienst van het ziekenhuis wer
ken, is het ziekenhuis aansprakelijk. Dat kunnen verpleegkundi
gen, therapeuten, apothekers en andere medewerkers zijn.

•

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de artsen die als zelfstan
digen actief zijn in het ziekenhuis en voor verpleegkundigen en
secretariaatsmedewerkers die in loondienst van de arts werken.
Dit betekent dat u uw eventuele klacht in eerste instantie moet
indienen bij deze beroepsbeoefenaar. Met vragen hierover kunt u
terecht bij de ombudsdienst.

Meer info over het statuut van wie in ons ziekenhuis werkt of over de
afspraken rond aansprakelijkheid, kunt u vragen bij onze ombuds
dienst. U leest hoe u dat doet op pagina 55.
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ANALYSE VAN LICHAAMSMATERIAAL
Tijdens uw behandeling wordt vaak ook lichaamsmateriaal afgeno
men. Bijvoorbeeld een bloedafname, punctie, biopsie, … Niet zelden
kunnen de restanten van dit lichaamsmateriaal, nadat het nodige
onderzoek erop werd uitgevoerd in het kader van uw behandeling,
nog waardevol zijn voor wetenschappelijk onderzoek.
Artikel 20 van de wet van 19 december 2008 stelt dat u stilzwijgend
toestemt voor gebruik van dit overblijvend lichaamsmateriaal voor
onderzoek. Als u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken aan de arts
die u behandelt of aan de hoofdgeneesheer. U doet dit best schrif
telijk met vermelding van uw naam, voornaam, adres en geboorte
datum. Bij weigering zal eventueel overblijvend lichaamsmateriaal
worden vernietigd en verwijderd als medisch afval.
Uw beslissing heeft op geen enkel ogenblik invloed op uw zorg of
behandeling. U kunt uw beslissing tot weigering altijd herroepen. In
dat geval zal enkel het lichaamsmateriaal dat nadien bekomen werd,
worden bewaard en gebruikt.
De ethische commissie van het ziekenhuis waakt over de correcte
naleving hiervan.

Als u gevraagd wordt deel te nemen aan een klinische studie waarbij
ook lichaamsmateriaal wordt afgenomen, gebeurt dit enkel met uw
uitdrukkelijke goedkeuring.
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U kunt bij de verpleegkundigen of bij de
medewerkers van de sociale dienst terecht
om vervoer naar huis te regelen, als er
niemand uit uw naaste omgeving is die u
naar huis kan brengen na uw opname.
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Uw ontslag
ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS
Uw arts laat u tijdig weten op welke dag u ontslagen wordt. De ver
pleegkundige vertelt u om hoe laat u mag vertrekken. Verwittig ie
mand van de afdeling dat u vertrekt, en ga erna, voor u het zieken
huis verlaat, langs de balie aan het onthaal in de inkomhal voor de
administratieve afwerking van uw dossier. Hier wordt dan ook uw
parkeerticket gevalideerd zodat u gratis kunt buitenrijden.
WIJ ZORGEN OOK VOOR UW NAZORG
De zorg na uw verblijf in het ziekenhuis is even belangrijk als uw be
handeling tijdens de ziekenhuisopname. Daarom moet u weten wel
ke nazorg u zult krijgen, of er nabehandeling nodig is (bijvoorbeeld
kinesitherapie, geneesmiddelen, wondverzorging), of u nog specifie
ke zorg of hulpmiddelen nodig hebt (bijvoorbeeld krukken, looprek
je, rolstoel), wie u zal opvolgen, wat u moet doen of laten, wanneer
u uw normale activiteiten mag hervatten en of u op controle moet
komen.
Een verpleegkundige of uw arts geeft u de nodige uitleg over het te
volgen medicatieschema, een eventueel dieet, of u terug op raadple
ging moet komen, en andere nazorg.
Uw arts brengt ook uw huisarts op de hoogte van uw verblijf en van
een eventuele nabehandeling. Als u dit niet wenst, bespreek dit dan.
Volg wel stipt het advies dat u krijgt en aarzel niet om meer informatie
te vragen aan uw arts of aan de verpleging als er iets niet duidelijk is.
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UW MEDICATIE
De apotheek van het ziekenhuis mag geen medicatie verstrekken
voor thuis. Moet u thuis verder medicatie nemen? Vraag dan tijdig
een voorschrift aan uw arts, zodat u of uw familie de medicatie kan
afhalen bij uw apotheek. U krijgt wel medicatie mee om het weekend
te overbruggen en bij daghospitalisatie krijgt u pijnmedicatie mee
naar huis.

Kijk voor u vertrekt na of u niets vergeten bent en bewaar thuis zorg
vuldig alle documenten die u uit het ziekenhuis mee krijgt.
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Patiëntveiligheid
DRAAG BIJ AAN PATIËNTVEILIGHEID
Bij de zorg die het ziekenhuis zijn patiënten biedt, gaat er veel aan
dacht naar kwaliteit en veiligheid. Wij stellen alles in het werk om
risico’s te beheersen en kwaliteit te waarborgen. Als patiënt kunt u
daarbij helpen. Daarom geven we u graag enkele nuttige tips mee.
UW POLSBANDJE
Bij opname krijgt u een identificatiepolsbandje. Dat is niet zomaar:
het zorgt ervoor dat alle zorgverleners weten wie u bent, dat ze actief
uw identiteit kunnen nagaan.
Zij zullen zeer regelmatig uw naam en uw geboortedatum vragen,
bijvoorbeeld voor ze geneesmiddelen toedienen of een behandeling
uitvoeren. Wees niet bang om de verpleegkundige of arts aan te spre
ken als u denkt dat hij u verwart met een andere patiënt.
Daarom: hou het bandje om tijdens uw volledige verblijf, zo helpt u
vergissingen te vermijden. Vraag een nieuw exemplaar als uw pols
bandje om een of andere reden verwijderd moest worden of als uw
naam niet meer leesbaar is.
HEB AANDACHT VOOR HYGIËNE
Een goede hygiëne is erg belangrijk om de verspreiding van bacte
riën tegen te gaan en infecties te voorkomen. Uiteraard is een goe
de hygiëne heel belangrijk in een ziekenhuis. Het is bewezen dat het
ontsmetten van de handen het aantal ziekenhuisinfecties aanzienlijk
doet afnemen. Let erop dat zorgverleners hun handen ontsmetten
voor zij u verzorgen. Aarzel niet om hen hieraan te herinneren!
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OOK UW EIGEN HYGIËNE IS BELANGRIJK
Pas daarom een goede lichaamshygiëne toe: ontsmet en was uw
handen als u in contact komt met anderen, als uw handen zichtbaar
vuil zijn, voor de maaltijd, na het gebruik van het toilet, na hoesten,
niezen of snuiten.

Let op: Zoekt u medische informatie op het internet? Wees er dan be
wust van dat niet iedere website betrouwbaar is. Er is geen officiële
wetenschappelijke controle op de informatie op internet.

GEEF ONS INFORMATIE
Het is belangrijk dat onze zorgverleners in het ziekenhuis goed op de
hoogte zijn van uw gezondheidstoestand. Licht hen dus in over uw
geneesmiddelengebruik, uw allergieën, uw eet- en andere gewoon
ten. Vul zeker de preoperatieve vragenlijst in en geef deze bij opname
aan de zorgverleners op de verpleegafdeling.
Wees gerust: zij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u hen
toevertrouwt.
VRAAG OOK INFORMATIE
Uw arts zal u uitleggen wat u mag verwachten van uw opname in het
ziekenhuis en bespreekt met u uw onderzoek(en), behandeling en/
of ingreep.
Aarzel niet om meer uitleg te vragen als iets niet duidelijk is. U kunt
voor dit gesprek eventueel een persoon meevragen die u kan helpen
om alles te onthouden en te begrijpen.
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MELD UW PIJN
Laat uw zorgverleners op tijd weten wanneer u pijn of andere onge
makken ervaart, zoals duizeligheid of misselijkheid. Zij kunnen dan,
indien nodig, tijdig ingrijpen en kunnen de pijn of het ongemak mo
gelijk verhelpen met geneesmiddelen of andere methoden.
GOED VOORBEREID NAAR HET OPERATIEKWARTIER
Bereid u samen met uw arts en verpleegkundige goed voor op uw
operatie. Zorg dat u goed weet of er iets is wat u moet doen of laten
voor de operatie (bijvoorbeeld nuchter blijven), hoe lang de operatie
duurt en hoe u zich erna zult voelen.
Verwijder voor de operatie uw juwelen, haarspelden, lenzen, bril,
piercings, nagellak, make-up, ... Zorg ervoor dat uw identiteit beves
tigd wordt voordat u verdoofd wordt en, indien van toepassing, con
troleer of het lichaamsdeel dat geopereerd moet worden, correct is
aangeduid.

51

PATIËNTVEILIGHEID

VALLEN, BLIJF ER EVEN BIJ STILSTAAN
Ziet u minder goed? Meld dat aan de verpleegkundige of arts.
Wilt u rechtstaan? Doe dit langzaam om duizeligheid te voorkomen.
Loop niet op blote voeten of kousen, draag gesloten schoenen of
pantoffels die niet glijden.
Kreeg u bedrust voorgeschreven? Volg dit dan strikt op.
Wilt u ’s nachts opstaan? Doe steeds het licht aan en vraag hulp aan
een zorgverlener als u onzeker bent om te wandelen zonder onder
steuning.

Tip : Houd voorwerpen die u vaak nodig hebt, zoals uw zakdoek, bril
of telefoon dicht bij u zodat u er niet naar moet reiken als u ze nodig
hebt. Vraag aan de verpleegkundige om de bel binnen handbereik te
leggen en vraag hoe u het moet gebruiken.

LET OP UW GENEESMIDDELENVERBRUIK
U mag er mee op toezien of het geneesmiddel dat u krijgt voor u be
doeld is. Verwittig een zorgverlener als het geneesmiddel er anders
uitziet dan de vorige keer.

Tip: Als u nieuwe geneesmiddelen krijgt, laat dan aan de zorgverle
ner tijdig weten welke allergieën u hebt. Vraag gerust na waarvoor
de geneesmiddelen dienen en hoe, wanneer en hoe lang u ze moet
innemen en welke mogelijke bijwerkingen eraan verbonden kunnen
zijn.
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Tevreden?
BENT U TEVREDEN… OF TOCH NIET?
Het is onze zorg om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten
verlopen en daarom horen we graag uw suggesties of positieve
ervaringen.
Ondanks onze beste bedoelingen kan het toch gebeuren dat u niet
tevreden bent. Ook hiervan worden we graag zo snel mogelijk op de
hoogte gebracht. Dit is voor ons ook belangrijk om de kwaliteit van
onze dienstverlening verder te verbeteren.
U hebt twee keuzes:
• Spreek rechtstreeks met één van de betrokken ziekenhuismede
werkers of hun diensthoofd over wat u (on)tevreden maakt
• Contacteer onze ombudsdienst, u vindt de gegevens hieronder
• U kunt dit ook doen door het formulier dat u vindt op de volgende
pagina in te vullen
DE OMBUDSDIENST
Onze ombudsdienst is er voor u en zal u neutraal en onpartijdig te
woord staan. Deze dienst onderzoekt uw klacht, behandelt ze en
gaat hierin eventueel bemiddelen. Zij informeren u over uw rechten
als patiënt en ook uw suggesties zijn hier welkom.

U kunt de ombudsdienst bereiken via het onthaal of op het telefoon
nummer 011 826 176. Elektronisch via www.noorderhart.be of op het
e-mailadres ombudsdienst@noorderhart.be. U kunt ook schrijven,
op het adres van het Noorderhart Mariaziekenhuis, ter attentie van
de ombudsdienst.
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Geef ons uw
mening
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HAD U IN HET ZIEKENHUIS EEN ERVARING WAAR U ERG TEVREDEN OVER
WAS?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
WAS U OVER IETS NIET TEVREDEN EN WILT U DIT KENBAAR EN/OF
BESPREEKBAAR MAKEN?
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
HEBT U EEN SUGGESTIE OM DE ORGANISATIE VAN HET ZIEKENHUIS VERDER
TE VERBETEREN?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
WERD U GEHOSPITALISEERD?

Ja

Nee

Uw afdeling en kamernummer: .......................................................................
Uw behandelende arts: ..................................................................................
Uw naam: .........................................................................................................
Uw adres en woonplaats: ................................................................................
WILT U GECONTACTEERD WORDEN DOOR DE OMBUDSDIENST?
Vult u dit formulier in als familielid? Geef dan uw eigen contactgegevens door.

Ja

Nee

Telefonisch op het nummer: ...........................................................................
Via e-mail op volgend adres: ...........................................................................
Ook naamloze klachten bevatten nuttige informatie voor ons maar uw opmerking kan pas echt behandeld
worden als u uw persoonlijke gegevens vermeldt.

Stop dit formulier in de brievenbus aan het onthaal of stuur het onder
gesloten omslag naar de ombudsdienst.
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Bedankt voor
uw mening
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Je kunt je afspraken, facturen en persoonlijke gegevens ook online
raadplegen via mynexuzhealth. De mynexuzhealth-app vind je in de
appstore op je smartphone of tablet. Liever een laptop of vaste computer
gebruiken?
Surf naar https://www.nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealth.

Wij zijn een rookvrij ziekenhuis. Roken mag enkel in het rooklokaal bij de
hoofdingang. Dit verbod geldt ook voor de e-sigaret.		

Uw polsbandje, een
must voor veilige zorg!
Op uw polsbandje staan uw unieke persoonsgegevens.
Daarme e kunne n we u ste e ds sne l e n ve ilig ide ntifice re n
tijdens belangrijke zorghandelingen (zoals een
onderzoek, bloed- of staalname, medicatietoediening…).

Draag uw polsbandje
altijd in het ziekenhuis.
Controleert u zelf ook of de gegevens op uw
polsbandje kloppen, en geeft u een seintje aan een
zorgverlener als het loskomt?

Noorderhart vzw
Maesensveld 1
3900 Pelt

11 augustus 2022

Onthaal
011 826 000
info@noorderhart.be
www.noorderhart.be

