Samen voor een veilige behandeling!
Communicatie met zorgverleners
Overleg je met een van onze zorgverleners,
zoals je arts of een verpleegkundige, bereid
je dan goed voor:
•
•
•
•

Vraag uitleg als je iets niet begrijpt.
Zet jouw vragen op papier en bespreek
ze.
Vraag gerust naar een folder over de
betreffende ingreep of onderzoek.
Neem gerust iemand mee naar het
gesprek, twee horen altijd meer dan één.

Medicatie
Voor een juiste medicatietoediening, hebben we
belangrijke informatie nodig:
•
•
•

Schrijf op welke geneesmiddelen je
gebruikt en neem deze lijst mee. Vraag eventueel hulp aan jouw huisarts en/of apotheker.
Geef informatie over je gezondheidstoestand,
allergieën en gewoonten.
Controleer de geneesmiddelen die je krijgt.
Stel vragen als de medicatie er anders uitziet
dan verwacht.

Identificatie

Vallen

Bij opname in het ziekenhuis krijg je een identificatiebandje met jouw
naam, voornaam en geboortedatum. Controleer zelf of alle gegevens op
het bandje correct zijn. Onthou:

Een valpartij is snel gebeurd. Als je rekening houdt met volgende tips,
voorkom je een hoop last:

•
•
•
•

Draag steeds het identificatiebandje.
Zeg spontaan wie je bent en toon jouw identificatiebandje.
Zorgverleners zullen vragen naar jouw naam, voornaam en
geboortedatum. Dat kan wat raar overkomen, maar is
erg belangrijk om fouten te vermijden.
Vraag een nieuw identificatiebandje wanneer
jouw bandje werd afgedaan of de gegevens
niet meer leesbaar zijn.

• Stap nooit op kousen.
Draag steeds gesloten schoenen
die goed aansluiten en die niet
glijden.
• Kom traag recht uit bed,
onderzoekstafel of stoel om
duizeligheid te voorkomen.
Sta eerst korte tijd goed recht
voor je begint te stappen.
• Zorg voor voldoende
verlichting in je directe
omgeving.
• Vraag onze hulp als je je
onzeker voelt.
• Gaat het stappen moeilijker, vraag dan
advies over een loophulpmiddel.
• Let op voor gladde, natte vloeren,
obstakels of rondslingerend materiaal.

Handhygiëne

Voorzorgen voor een veilige operatie

Samenwerken aan een goede handhygiëne voorkomt ziekenhuisinfecties.
Onze zorgverleners ontsmetten hun handen, vooraleer ze je verzorgen.
Als ze het een keer vergeten, mag je hen er gerust op wijzen.

Je kan je samen met je zorgverleners goed voorbereiden op een veilige
operatie door je goed te laten informeren:

Ook jouw eigen hygiëne en die van jouw bezoekers is belangrijk.
Handen wassen doe je best:
• Wanneer je handen zichtbaar vuil zijn
• Vóór en na de maaltijd
• Na gebruik van het toilet
• Na hoesten, niezen of snuiten

•
•
•
•

Bespreek met je arts het verloop van de operatie.
Vraag hem vanaf wanneer je nuchter moet zijn.
Laat de dokter met een stift op je huid aanduiden waar je
geopereerd zal worden.
Verwijder juwelen, haarspelden, lenzen,
bril, tandprothesen, piercings, nagellak,
gelnagels, make-up, hoorapparaten….

Je mag ook gebruik maken van de
handontsmetting, als je de kamer zou
verlaten (bv. voor een onderzoek).
Vraag advies aan je
verpleegkundige.

Pijn

Preventie van doorligwonden

Wees je bewust van de noodzaak dat pijn goed behandeld moet worden.
Pijn is geen taboe, erover praten zal je helpen!

Wanneer je langere tijd opgenomen bent in het ziekenhuis, bestaat de kans
dat je een doorligwonde krijgt. Om dit te vermijden, hou je best volgende tips
in het achterhoofd:

•

•
•

Pijn is meetbaar, alleen jouw
cijfer mag het zijn. Aarzel niet
om je behandelende arts en/of
de verpleegkundige hierover te
bevragen.
Je kan nooit een fout cijfer
geven, het gaat om de pijn
die jijzelf ervaart.
Goede pijncontrole zorgt
ervoor dat je pijn niet
hoeft te verbijten. Uit je
pijn!

Heb je vragen? Aarzel niet om een verpleegkundige aan te spreken!

• Neem in bed en in de zetel regelmatig een
andere houding aan of vraag hiervoor hulp
aan de verpleegkundige.
Zorg ervoor dat je niet onderuit schuift!
• Spreek verpleegkundigen aan als je niet op een
droge en gladde onderlaag ligt/zit.
• Eet en drink voldoende.
• Verwittig de verpleegkundige als je huid
rood wordt en pijnlijk/schraal aanvoelt.

