
Afdeling F3

Onthaalfolder



 01  Onze afdeling

In deze brochure vind je de nodige informatie 
om het verblijf van je familielid optimaal te laten 
verlopen. Deze afdeling bestaat uit 8 bedden.  
Je kan ons dag en nacht bereiken op volgend 
telefoonnummer: 011 69 98 80.

 02  Bezoekuren

Dagelijks op volgende tijdstippen:
• ‘s middags van 13.00 - 13.30 uur
• ‘s avonds van 18.00 - 18.30 uur
Maximum 3 personen kunnen langskomen.

 03  Cameratoezicht

Alle patiëntenkamers op onze afdeling inten-
sieve zorgen zijn voorzien van camerabewa-
king. Deze camera’s worden enkel gebruikt 
om de gezondheidstoestand van de patiënt 
continu te bewaken. Onze afdeling beoogt 
hiermee het verhogen van de patiëntveiligheid 
en zo (on)rechtstreeks de continuïteit van de 
zorgkwaliteit. Beelden worden in geen enkel 
geval bewaard en zijn daardoor niet opvraag-
baar. Het gebruik van de camera’s heeft enkel 
een observatiefunctie. De camera’s kunnen in 
het kader van privacy tijdens de verzorging of 
op expliciete vraag van de patiënt uitgescha-
keld worden.  
Meer informatie over jouw rechten en de 
verwerking van jouw persoonsgegevens kan je 
raadplegen in het privacyreglement. 



 04  Afspraken bezoek

Om een optimale medische en verpleegkun-
dige behandeling van je familielid te waar-
borgen, vragen we je de bezoekuren strikt te 
respecteren.

Bij een eerste bezoek na opname op intensie-
ve zorgen kan - in overleg met de hoofdver-
pleegkundige - eventueel afgeweken worden 
van de normale bezoekuren.

Je kan je aanmelden door op de bel te drukken 
aan de ingang van de afdeling. Een verpleeg-
kundige zal je binnenlaten.

Er worden maximum 3 personen toegelaten 
in de kamer; het bezoek wordt beperkt tot 
familieleden. Bezoek van kinderen kan onder 
bepaalde voorwaarden en na overleg met het 
verpleegkundig team.

Indien je verkouden bent of recent een infectie 
hebt doorgemaakt, moet je dit vooraf melden 
aan de verpleegkundige.

Als je door omstandigheden de bezoekrege-
ling niet kan naleven, breng dan de hoofdver-
pleegkundige hiervan op de hoogte zodat naar 
een alternatief kan gezocht worden.

Omwille van hygiëne zijn bloemen en planten 
niet toegelaten.

Het is verboden beeld- of geluidsopnames te 
maken tenzij met uitdrukkelijke toestemming. 



 05  Wat kan je meebrengen?

• Persoonlijk toiletgerief (handdoeken en was-
handjes worden voorzien op de afdeling)

• Deodorant
• Eventueel scheerapparaat
• Pantoffels
• Foto’s/ tekeningen
• Eventueel een boek of tijdschriften.

 06  Contactpersonen

Om je zo vlot mogelijk te kunnen informeren, 
vragen we je om de naam en het telefoonnum-
mer van de contactpersoon door te geven aan 
de verantwoordelijke verpleegkundige of aan 
de hoofdverpleegkundige.

Je kan steeds bellen om te informeren naar de 
toestand van je familielid. Om de werking van 
de afdeling en de zorg aan de patiënten niet 
te veel te verstoren, vragen we je om hiervoor 
binnen de familie één persoon aan te duiden 
en om niet te telefoneren tussen 07.00 en 
10.30 uur.



 07  Bereikbaarheid artsen

Indien je een arts wenst te spreken, kan je een 
afspraak vastleggen via de verpleegkundige.

 08  Wat kan je verwachten?

Op intensieve zorgen (verpleegafdeling F3) 
worden patiënten opgenomen bij wie de vitale 
functies zoals de bloedsomloop en de adem-
haling intensief geobserveerd, behandeld en/
of overgenomen moeten worden.

Dit kan gebeuren na een grote operatie, na 
een ongeval of bij een ernstig ziekteverloop.

De toestellen die hiervoor gebruikt worden, 
geven verschillende geluidssignalen. De ver-
pleegkundigen kennen deze geluiden en zullen 
indien nodig de gepaste maatregelen nemen.
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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:

Afdeling intensieve zorgen:  
011 69 98 80


