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INSTRUCTIES VOOR DE PATIËNT BIJ EEN ÉÉNDAGSOPNAME (interne) 
 
 
Geachte patiënt 
 
Uw dagopname is voorzien op   ........ / ....... / ......  . 
Indien u deze afspraak niet kunt nakomen, gelieve de receptie van het ziekenhuis te verwittigen op 
telefoonnummer (09) 387 71 11. 
Daghospitalisatie werd opgericht om patiënten toe te laten binnen te komen voor een onderzoek of 
behandeling en het ziekenhuis dezelfde dag te verlaten. 
 
Voor een goed verloop dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn: 
 

1. Indien u een endoscopisch onderzoek moet ondergaan met algemene verdoving, mag u 
NIETS meer eten noch drinken na middernacht op de vooravond van uw onderzoek.  
Indien het uur van het onderzoek echter voorzien is om 13u of later, mag u een licht ontbijt 
nemen vóór 7u om daarna nuchter te blijven tot na het onderzoek. Uitzondering 
onderzoek ‘coloscopie’: zie uitleg voorbereiding darmonderzoek. 

2. De normale thuismedicatie mag gewoon verder genomen worden met een beetje water.  
Bloedverdunners dienen gestopt te worden volgens de richtlijnen van uw behandelende 
arts, huisarts of anesthesist. Breng zeker ook uw thuismedicatie mee. 

3. Breng eveneens de resultaten van uw onderzoeken mee zoals EKG, bloeduitslag en 
longfoto (indien van toepassing). 

4. Indien u thuis over steunkousen beschikt, dienen die ook meegebracht te worden bij uw 
opname. 

5. U wordt verwacht op spoed aan de balie voor dagopname om ………………u. 
6. Zorg voor een chauffeur voor vervoer naar huis bij uw ontslag. Dit wordt voorzien tussen 

17u en 18u. 
7. Zorg ervoor dat er iemand bij u thuis verblijft want de eerste nacht na uw opname op het 

dagziekenhuis mag u zeker niet alleen blijven. 
8. U mag geen wagen of ander voertuig besturen of machines bedienen gedurende 24u na 

een verdoving. Alcohol dient vermeden te worden. Teken ook geen belangrijke 
documenten of neem geen belangrijke beslissingen de eerste 24u na een algemene 
verdoving. 

9. Bij uw ontslag zal u een ontslagbrief voor uw huisarts bezorgd worden. 
10. Neem van zodra mogelijk contact op met uw huisarts, zodanig dat hij/zij op de hoogte is bij 

eventuele problemen. 
 
Gelieve: 

1. Thuis een bad te nemen voor uw komst. 
2. U te wegen. 
3. Make-up en nagellak te verwijderen. 
4. Geld en juwelen thuis te laten. 
5. Lectuur of iets anders mee te brengen om de wachttijden te overbruggen. 

 
De artsen en verpleegkundigen wensen u een aangenaam verblijf en een vlotte behandeling. 
Met vriendelijke groeten 
 
Dienst Anesthesie 
Diensthoofd daghospitalisatie 
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