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Het dagziekenhuis 
 

In overleg met je behandelend arts werd afgesproken dat je een behandeling of ingreep zal 

ondergaan in het dagziekenhuis van AZ Sint-Vincentius Deinze. Een opname in het 

dagziekenhuis betekent dat je in de loop van de dag wordt opgenomen.  

 

Afhankelijk van de aard van de ingreep en/of de anesthesie zal je in de voormiddag, namiddag 

of vooravond onder begeleiding terug naar huis mogen. Dat kan alleen op voorwaarde dat een 

verdere opname in het ziekenhuis niet nodig blijkt. 

 

Het chirurgisch dagziekenhuis bevindt zich op de eerste verdieping van de nieuwe vleugel van 

ons ziekenhuis. Het internistisch dagziekenhuis bevindt zich op de derde verdieping van de 

nieuwbouw. 

 

De artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers doen al het mogelijke om je verblijf zo 

aangenaam mogelijk te laten verlopen. Aarzel niet om het team te contacteren indien je vragen 

hebt. 

 

 

De opname 

 
Het team streeft ernaar om de wachttijden zo 

kort mogelijk te houden. Daarom contacteert 

een medewerker van het dagziekenhuis jou 

om het juiste tijdstip van opname door te 

geven. Dit gebeurt op de werkdag die 

voorafgaat aan de dag van je opname. Als je 

op maandag opgenomen wordt, contacteert 

een medewerker je op vrijdag. 

 

Ook daarom is het belangrijk dat je bij de 

planning van jouw ingreep of onderzoek een 

correct telefoonnummer doorgeeft. 

  
Aangezien we ruimte inbouwen om verschuivingen in de planning op te vangen, moet je 

rekening houden met een wachttijd van gemiddeld anderhalf uur, na aanmelding in het 

dagziekenhuis. Het tijdstip van de ingreep of behandeling kan door onvoorziene 

omstandigheden wijzigen. We rekenen hiervoor op jouw begrip.  

 

Verwittig ons steeds als je door omstandigheden (bv. ziekte) niet kan komen of vertraging 

oploopt.  

 

Om de kwaliteit van de zorgen op te volgen, zal een medewerker je de dag na je opname 

contacteren om enkele vragen te stellen. 
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Maaltijd 
 

Na de ingreep krijg je op de kamer iets te drinken: water, koffie of een frisdrank. Als voor je 

ingreep een volledige dagopname nodig is, zal je een lichte broodmaaltijd of een suikerwafel 

krijgen om te eten. 
 

 

Contactgegevens 

 

Chirurgisch dagziekenhuis 

Tel. 09 387 74 50 

Fax 09 387 74 69 

E-mail:  DH2@azstvdeinze.be 

 

 

Hoofdverpleegkundige Alexis Delbaere      

Tel. 09 387 74 52       
 

 

Opnamedienst dagziekenhuis 

Tel. 09 387 70 25  

 

Internistisch dagziekenhuis 

Tel. 09 387 74 53 

Fax 09 387 74 69 

E-mail: Z5@azstvdeinze.be  
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