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DAGOPNAME VOOR HET UITVOEREN VAN ONDERZOEKEN 

 

Op vraag van uw dokter worden er voor u een aantal onderzoeken gepland.  

Om alles comfortabel en in één dag te kunnen organiseren, wordt u hiervoor opgenomen in 

de dageenheid Interne Geneeskunde - VP35, van waaruit we u kunnen begeleiden tijdens de 

verschillende onderzoeken. 

De opname. 
 

Op de afgesproken dag meldt u zich tussen 8u en 8u30 aan bij de opnamebalie in de grote 

inkomhall van het ziekenhuis. Breng volgende documenten mee: 
 

 

 

- identiteitskaart, 

- SIS-kaart, 

- badge van het ziekenhuis, 

- de nodige gegevens als u een aanvullende verzekering hebt. 
 

 

Na de inschrijving wordt u in de dageenheid verwacht. 

Waar bevindt zich de dageenheid Interne Geneeskunde VP35? 
 

In de grote inkomhall van het ziekenhuis neemt u de bezoekerslift naar de derde verdieping. 

Neem daar de gang rechts en dan de eerste deur links. U volgt de bordjes met de aanduiding 

“VP35 – Dageenheid Interne Geneeskunde”. 

In de dageenheid wordt u opgewacht door de verpleegkundige die met u het verloop van de 

behandeling zal bespreken en op uw vragen zal antwoorden. 

De maaltijden. 
 

De dag van de onderzoeken dient u nuchter te blijven vanaf middernacht. 

Eerst gebeuren de bloedafname en eventueel andere onderzoeken waarvoor u nuchter moet 

blijven, nadien zal de verpleegkundige u een ontbijt aanbieden.  

’s Middags kunt u in de dageenheid een warme maaltijd verkrijgen aan de momenteel 

geldende prijs van 8,22 euro of u kunt, op een tijdstip dat past in uw onderzoeksschema, iets 

gaan eten in de cafetaria. Bespreek met de verpleegkundige welke regeling u wenst. 

Medicatie en andere benodigdheden. 
 

Gelieve uw gewone medicatie voor die dag mee te brengen naar het ziekenhuis. 

De verpleegkundige zal u zeggen wanneer u uw medicatie mag innemen. 

Draag comfortabele kledij; slaapkledij en andere zaken voor langer verblijf, hoeft u niet mee 

te brengen. Laat ook juwelen, geld en andere waardevolle voorwerpen thuis! 

Verloop van de dag. 
 

De verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u op de voorziene tijdstippen naar uw onderzoeken 

gebracht wordt. Tussen de verschillende onderzoeken komt u terug naar de dageenheid. 

Indien u dit wenst, mag één persoon uit uw familie- of vriendenkring u gedurende de dag 

gezelschap houden. 

Als uw programma afgewerkt is geeft de verpleegkundige u een afspraak om de resultaten 

van de onderzoeken met de dokter te komen bespreken en mag u het ziekenhuis verlaten. 

Wat en wanneer betaal ik? 
 

De dag van de opname hoeft u niets te betalen. De factuur wordt u nadien thuis opgestuurd. 

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen? 
 

Voor vragen i.v.m. administratie en/of verzekering kunt u terecht bij de Centrale Opname op 

het nummer 02 477 77 85 en dit op werkdagen van 7 uur tot 20.30 uur en op zaterdag, 

zondag en feestdagen van 10 uur tot 18.15 uur. 

Voor alle andere vragen kunt u op werkdagen tussen 8 uur en 16 uur terecht op de 

Dageenheid - VP35 op het telefoonnummer 02/477 77 35. 


