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 01  Welkom

In het inwendig dagziekenhuis kan je een 
 onderzoek of behandeling ondergaan op 
 ambulante wijze. Dat betekent dat je de dag 
van de behandeling naar het ziekenhuis komt 
en nog diezelfde dag naar huis kan gaan.

Het grootste deel van de patiënten komt voor 
een chemobehandeling of een oncologische 
behandeling, maar je kan in het inwendig 
 dagziekenhuis ook terecht voor gastro- 
enterologische (gastroscopies onder narcose, 
...), cardiologische en andere onderzoeken. 
Ook puncties, leverbiopsies, pijn-behande-
lingen, het plaatsen van een poort-katheter, 
infuustherapieën en bloedtransfusies vinden in 
het inwendig dagziekenhuis plaats.

Het inwendig dagziekenhuis bevindt zich op 
de derde verdieping van blok E.

 02  Voorbereiding dagopname

• De dag van behandeling hoef je niet nuchter 
te zijn, tenzij anders afgesproken.

• Je besteedt de nodige aandacht aan 
 lichaamshygiëne: een bad of douche de 
ochtend van de behandeling is aangewezen.

• Je komt op tijd (hou rekening met de ver-
keersdrukte). Bij oponthoud, gelieve het 
dagziekenhuis te verwittigen  
(011 69 97 80).

• Je mag je ochtendmedicatie nemen met een 
slokje water (tenzij anders meegedeeld door 
je arts).



• Indien je ‘s morgens ziek bent of koorts 
hebt, verwittig dan zo snel mogelijk het 
inwendig dagziekenhuis op het nummer 
011 69 97 80, dit om jouw behandeling te 
annuleren en/of te verplaatsen.

 03  Verloop dagopname 
 chemobehandeling

• Je meldt je op het afgesproken tijdstip aan 
bij de dienst inschrijvingen. Hier ontvang je 
een opnameblad en naamklevertjes.

• Indien je voor een chemobehandeling komt, 
ga je eerst naar het laboratorium (blok D, 
1ste verd.) om bloed te laten nemen.

• Daarna ga je naar het inwendig dagzieken-
huis (blok E, 3de verd., ingang via dubbele 
deur).

 04  Wat meebrengen?

• Identiteitskaart
• Documenten voor de 

 hospitalisatieverzekering (vb. Medicard, …)
• Alle medicatie die je normaal thuis neemt en 

je medicatielijst
• Gemakkelijk zittende kledij (voor chemo -

-therapie: kledij met V-hals of knopen 
 vooraan)

• Eventueel een boek of tijdschrift 

 05  Ontslag

• Je kan terug naar huis wanneer de dokter in 
samenspraak met de verpleegkundigen hier-



voor zijn akkoord verleent. Je krijgt een brief 
mee met een nieuwe afspraak en informatie 
over jouw eventuele nabehandeling (+ de 
nodige medicatie of voorschriften hiervoor). 

• Vaak is het af te raden dat je zelf met de wa-
gen rijdt. Bespreek met je arts welke wijze 
van vervoer voor jou het meest geschikt is. 
Bij chemotherapie is er een tegemoetko-
ming van het ziekenfonds in de reiskosten 
voorzien. De verpleegkundige of de arts zal 
je dan bij elke behandeling een vervoersat-
test bezorgen. Na de behandelingen breng 
je dit attest binnen bij je ziekenfonds.

 06  Thuis

Het inwendig dagziekenhuis werkt nauw sa-
men met de sociale dienst en de psychologe. 
Meer info kan je bekomen bij de verpleegkun-
digen.

 07  Wanneer de huisarts contacteren?

• Tekens van infectie (koorts boven de 38°C 
en/of koude rillingen, keelpijn, branderig 
gevoel en/of pijn bij het wateren).

• Indien je langer dan 24 uur last hebt van 
overvloedig braken, diarree, constipatie.

• Plotse huiduitslag
• Kortademigheid
• Pijn in de mond, moeilijkheden of pijn bij het 

slikken.
• Hevige buikpijn
• Bloedverlies



• Blauwe plekken zonder dat je gevallen bent 
of je je gestoten hebt.

• Wanneer je je zorgen maakt om één of 
ander symptoom.

 08  Je rechten als patiënt

• Je hebt recht op een kwaliteitsvolle zorg-
verlening met respect voor jouw morele, 
culturele en religieuze waarden.

• Je kan vrij je zorgverlener kiezen (m.u.v. 
een aantal situaties) en je kan dit op elk 
moment herzien. Indien gewenst kan je een 
andere arts raadplegen voor een tweede 
opinie.

• Je hebt recht op duidelijke en volledige 
informatie over jouw gezondheidstoestand 
(diagnose, behandeling, ingreep, …).

• Voor een behandeling/ingreep is steeds je 
toestemming nodig. Je kan die uiteraard 
ook weigeren.

• Je hebt het recht te vernemen of de 
 beroepsbeoefenaar verzekerd is en ge-
machtigd is om zijn beroep uit te oefenen.

• Je hebt toegang tot het 
 patiëntendossier met je persoonlijke 
medische gegevens. Je kan dit op verzoek 
inkijken of een afschrift opvragen.

• De zorgverlener respecteert jouw privacy.
• Je hebt recht op pijnbehandeling.
• Vind je dat je rechten niet gerespecteerd 

worden, dan kan je klacht indienen bij de 
ombudsdienst. 
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Vragen?

Contacteer in eerste instantie 
je huisarts. Indien de huisarts je 
doorverwijst of niet bereikbaar is, 
kan je contact opnemen met:

inwendig dagziekenhuis  
(van ma tot vrij - 08.00 uur tot 
17.00 uur) 
tel.: 011 69 97 80 
 
afdeling oncologie (na 17.00 uur) 
tel.: 011 69 97 30


