
Werking 
Chirurgisch dagziekenhuis (CDZH)

1. Algemene informatie 

Op het CDZH worden enkel patiënten opgenomen 
die een onderzoek of ingreep ondergaan waarbij ze 
dezelfde dag nog naar huis kunnen.

 » 📍 volg route 170 
 » 🕧 alle weekdagen van 7u tot 19u
 » ☎  03/491 22 35

2. Planning ingreep 

 » De arts spreekt een datum met je af waarop het 
onderzoek of de ingreep zal plaatsvinden.

 » Daags voordien neem je contact op met het CDZH 
tussen 13u en 15u via ☎ 03/491 22 35 om het 
juiste uur van opname te verkrijgen.

3. Anesthesie 

 » Indien je ingreep of onderzoek een algemene of 
locoregionale anesthesie vereist, ontvang je enige 
tijd voor de ingreep een digitale vragenlijst per 
e-mail. 

 » Het is belangrijk dat je deze vragenlijst volledig 
invult ten laatste 1 week voor de ingreep of 
onderzoek.

 » Indien er bijkomende onderzoeken nodig zijn, 
word je gecontacteerd door één van onze 
anesthesiemedewerkers.

 » Wanneer je vragenlijst gevalideerd werd door de 
dienst anesthesie zal je een bevestiging ontvangen 
via e-mail. Je onderzoek/ingreep kan doorgaan.

 » Voor elk onderzoek of ingreep waarbij anesthesie 
vereist is, moet je nuchter zijn:
 - Eten en drinken van melkhoudende of 

bruisende dranken mag tot 6u voor je 
opname.

 - Je mag nog heldere dranken drinken tot 2u 
voor je opname (plat water, thee of koffie 
zonder melk, appelsap zonder pulp).

 » Indien je niet nuchter bent de dag van de ingreep, 
kan je ingreep niet doorgaan. 
 
 
 
 
 
 
 

 » Draag geen make-up, nagellak of gelnagels en 
verwijder piercings en juwelen.

🏥
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Scan de QR-code voor het 
 volledige nuchterbeleid.



4. De opname 

 » Je brengt volgende zaken mee naar het ziekenhuis: 
 - Identiteitskaart
 - Hospitalisatieverzekering (kaart of toelating tot 

opname)
 - Resultaten van eventuele preoperatieve 

onderzoeken (ECG, bloedname, …)
 - Je medicatie en medicatielijst
 - Bloedgroepkaart
 - Verwijsbrief van je behandelende arts

 » Breng geen waardevolle zaken mee naar het 
ziekenhuis.

 » Je meldt je aan via de kiosken in de inkomhal op het 
afgesproken tijdstip.

 » Vervolgens word je door een medewerker van de 
opname ingeschreven.

 » Nadien word je, indien nodig, begeleid 
naar het CDZH waar je je aanmeldt bij de 
onthaalmedewerker.

 » Vervolgens zal een verpleegkundige je voorbereiden 
op de ingreep.

5. Na de ingreep 

 » Na de ingreep verblijf je nog even op de 
ontwaakzaal (recovery).

 » Wanneer je je comfortabel genoeg voelt, word je 
terug naar het dagziekenhuis gebracht.

 » De verpleegkundige voert nog enkele controles uit 
en bevraagt je pijnscore.

 » Na enige tijd krijg je iets om te eten en te drinken. 
 » De verpleegkundige blijft je regelmatig opvolgen. 

6. Naar huis 

 » Wanneer aan alle ontslagcriteria wordt voldaan, 
mag je naar huis.

 » Voor je ontslag ontvang je: 
 - Postoperatieve instructies i.v.m. pijnmedicatie, 

wondzorg, etc…
 - Het verslag voor je huisarts
 - De datum van je controle afspraak

 » Na je ingreep of onderzoek mag je niet alleen naar 
huis. Je mag niet zelf met de wagen rijden.

 » De eerste 24u is het noodzakelijk dat er iemand in 
hetzelfde huis verblijft en toezicht kan houden.
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Bij problemen of vragen thuis kan je steeds contact 
opnemen met je behandelend arts, je huisarts of 
het CDZH via ☎ 03 491 22 35 tussen 7u en 19u.


