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“Innovatie

in zorg en
structuur”

Welkom

01

Van harte welkom in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem
Met deze onthaalbrochure maken we u graag wegwijs in ons ziekenhuis.
Aarzel niet bijkomende vragen te stellen. Onze artsen, verpleegkundigen
en medewerkers staan klaar om u met raad en daad verder te helpen.
Wij hopen dat u zich snel thuis voelt en wensen u een spoedig herstel.
De directie, artsen en medewerkers
van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem

BOUWEN AAN DE TOEKOMST
Het AZ Sint-Elisabeth is een dynamisch regionaal ziekenhuis dat de
lat inzake kwaliteitsgeneeskunde en zorg bijzonder hoog legt en de
drempel voor huisartsen, patiënten en familie laag. Het ziekenhuis telt
333 erkende bedden en 74 plaatsen in het dagziekenhuis.
Al meer dan 75 jaar kent het ziekenhuis een gestage groei. Investeren in
medische innovatie, organisatie, opleiding en kennis om hoogwaardige
en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit aan te bieden, vormt de
pijler van ons ziekenhuis. We streven naar kwaliteitsvolle en veilige zorg
voor al onze patiënten. Het is onze ambitie om de kwaliteit die we dagdagelijks leveren aantoonbaar te maken met het NIAZ kwaliteitslabel.
Meer dan 100 artsen vormen het kloppend hart van onze organisatie.
800 medewerkers staan dagelijks in voor een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte service. Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is erkend als opleidingscentrum voor artsen, verpleegkundigen en paramedici.
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Elke verzorging en behandeling die zij uitvoeren, gebeurt in opdracht
en onder strikt toezicht van hun stagebegeleiders.
In het AZ Sint-Elisabeth Zottegem zijn onder meer volgende diensten
aanwezig: heelkunde, inwendige ziekten, pediatrie, materniteit, geriatrie, acute psychiatrie, radiologie met NMR en SP-locomotorische
dienst. Daarnaast beschikt het ziekenhuis over een dagziekenhuis, een
afdeling intensieve zorgen, een gespecialiseerde spoedgevallenzorg,
en een mobiele urgentiegroep (MUG).
Onze polikliniek in Brakel, het Medisch Centrum Brakel, heeft een
ruim aanbod aan specialistische raadplegingen beschikt over
een radiologie-afdeling met mammografie, erkend binnen het
screeningsprogramma.
In 2015 opende het AZ Sint-Elisabeth Zottegem een nieuwbouw
dagziekenhuis voor chirurgische patiënten, voor oncologische en
internistische behandelingen en voor geriatrische patiënten.
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Uw
opname

02

De dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan op de
dienst opname gelegen in de inkomhal van het ziekenhuis. U meldt zich
met uw elektronische identiteitskaart aan via de kiosken en neemt plaats
in de wachtruimte tot u via onze digitale schemen opgeropen wordt.
Een medewerker van de dienst opname zorgt voor uw inschrijving en
brengt samen met u alle nodige opnameformaliteiten in orde. Na
inschrijving ontvangt u een identificatiebandje.
Dit armbandje dient u steeds tijdens het verblijf in het ziekenhuis te
dragen.
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1/

WAT BRENGT U MEE?
Voor de administratie
–– identiteitskaart of geldige v erblijfsvergunning, indien geen
identiteitskaart: ISI + kaart of geldig vervangingsattest.
–– naam, adres en telefoonnummer van een te bereiken familielid of
vertrouwenspersoon
–– naam en adres van uw huisarts
Als u een hospitalisatieverzekering heeft:
–– verzekeringskaart en/of formulier van de verzekeringsmaatschappij
Als u een buitenlandse patiënt bent:
–– EU-onderdanen: formulier S2 (oud formulier E112)
–– Niet-EU onderdanen: betalingsgarantie van uw ziekteverzekering
voor alle kosten van de opname
In geval van arbeidsongeval:
–– naam, adres van uw werkgever
–– aangifteformulier arbeidsongeval met vermelding van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en datum van het ongeval
Voor het medisch team
–– verwijsbrief van uw huisarts of behandelende arts
–– alle medische info nodig voor uw opname (röntgenfoto’s, resultaten
van vorige onderzoeken, informatie over eventuele allergieën)
–– bij ingrepen: pre-operatieve vragenlijst en re-operatief verslag
–– lijst van de geneesmiddelen die u momenteel gebruikt of
medicatiezak
–– bloedgroepkaart en zo mogelijk vaccinatiekaart
–– indien u medicatie gebruikt die slechts onder bepaalde voorwaarden wordt terugbetaald: attest terugbetaling geneesmiddelen
–– dieetvoorschrift
–– indien van toepassing: zorgplan van de thuisverpleegkundige
Voor u persoonlijk
–– toiletgerief
–– Indien u hierover beschikt: anti-flebitiskousen, buikband
–– kamerjas, pantoffels, nachtkledij
–– lectuur, leesbril
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WAT LAAT U BETER THUIS?
Wij raden u aan geen grote sommen geld of waardevolle voorwerpen mee te
brengen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies. Er is een kluis ter beschikking in elke kamer. Laat nooit
kostbare, persoonlijke bezittingen onbeheerd achter als u de kamer verlaat.

2/

BIJ OPNAME VAN UW KIND

3/

WIE VERWITTIGT U BIJ OPNAME?

Hoewel de dienst pediatrie van ons ziekenhuis beschikt over een goed
uitgeruste speelhoek kunnen een troostende knuffel, een stuk favoriet
speelgoed, een boek, strips of gezelschapspelletjes voor de nodige
afleiding zorgen. Breng ze dus gerust mee naar het ziekenhuis.

Uw ziekenfonds
Wij brengen uw ziekenfonds op de hoogte van uw opname. Indien
u arbeidsongeschikt wordt, brengt u de adviserende arts van uw
ziekenfonds op de hoogte via het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘vertrouwelijk’. Zo blijft
uw uitkering van het ziekenfonds tijdens uw arbeidsongeschiktheid
gegarandeerd.
Uw hospitalisatieverzekering
Verwittig steeds uw hospitalisatieverzekering van uw opname. Maak
ook op het moment van inschrijving melding van uw hospitalisatieverzekering. Met sommige verzekeringen bestaan immers akkoorden om kosten onmiddellijk met hen te regelen. In dit geval dienen
op het moment van uw inschrijving een aantal formaliteiten vervuld
te worden.
Uw huisarts
De door u vermelde huisarts wordt door ons op de hoogte gesteld van
uw opname. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dient u dit te melden
aan uw behandelende arts.
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4/

KAMERRESERVATIE
Wanneer de datum van uw opname gekend is, kan u een kamer reserveren. Een kamerreservatie wordt via uw behandelende arts geregeld:
ofwel neemt de arts hiertoe contact op met de dienst opname, ofwel
verwijst de behandelende arts u onmiddellijk na uw consultatie door
naar de dienst opname voor een oriënterend vooropnamegesprek.
U dient zich hiervoor aan te melden via de kiosken in de inkomhal van
het ziekenhuis.
Tijdens dit gesprek:
–– worden uw administratieve gegevens geregistreerd
–– krijgt u informatie aangaande alle administratieve formaliteiten
nodig bij opname en een medicatiezak
–– wordt een kamerreservatie gemaakt op basis van uw kamerkeuze.
–– kan u antwoord krijgen op al uw vragen in verband met uw administratie en facturatie

5/

KAMERKEUZE
U kan een keuze maken uit een gemeenschappelijke kamer, een één- of
tweepersoonskamer.
De keuze van de kamer heeft geen invloed op de kwaliteit van de verstrekte hulpverlening, wel op uw comfort en privacy en op de kostprijs
die u betaalt voor uw verblijf in het ziekenhuis.
De dienst opname zal zoveel mogelijk aan uw kamerkeuze trachten
tegemoet te komen. Indien bij opname de kamer van uw keuze niet
meteen beschikbaar is, zal de dienst opname trachten tijdens uw verblijf zo snel mogelijk de gewenste kamer aan te bieden.
Op het moment van inschrijving voor opname wordt een document
‘verklaring van kamerkeuze en financiële voorwaarden’ ter ondertekening voorgelegd. Hierdoor bevestigt u schriftelijk uw kamerkeuze.
Wanneer u tijdens uw verblijf uw kamerkeuze herziet, dient u een
nieuw document te ondertekenen.

Informeer vooraf over de voorwaarden van uw verzekeringspolis. Dit
kan onaangename verrassingen bij ontvangst van uw ziekenhuisfactuur voorkomen.
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6/

KAMER VOOR OUDER EN KIND

7/

OVERNACHTEN VAN FAMILIELID

8/

SPOEDOPNAME

9/

OPNAME DAGZIEKENHUIS

Eén van de ouders kan op de kinderafdeling steeds bij zijn kind overnachten. Hiervoor worden verblijfskosten aangerekend (overnachtingen en maaltijden).

Op een éénpersoonskamer kan er – mits betaling van een supplement
– een familielid overnachten. De hoofdverpleegkundige van de afdeling
kan u hierover meer inlichtingen geven.

Wanneer u onverwacht in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt u
op de dienst spoedopname ingeschreven. In geval van opname worden alle formaliteiten door de administratieve medewerker van de
dienst spoedopname in orde gebracht.

Voor opname in het dagziekenhuis meldt u zich rechtstreeks aan op
het dagziekenhuis.

DENK AL VÓÓR UW OPNAME AAN UW ONTSLAG
Het verblijf in een ziekenhuis wordt alsmaar korter. U zal het ziekenhuis
verlaten wanneer u daar medisch gezien klaar voor bent. Dat wil niet
zeggen dat u op dat moment al uw dagelijkse activiteiten van vóór uw
opname kan hernemen.
Wij raden u aan om al voor uw ziekenhuisopname na te denken over de
mogelijke zorg of hulp die u nodig zal hebben na uw ingreep of behandeling.
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“De patiënt
staat
centraal”

Uw
verblijf

03

Zodra u bent ingeschreven, begeleiden we u naar uw kamer. Ons
verpleegkundig team geeft u alle praktische informatie en staat steeds
klaar om u te helpen.

1/

TELEFOON
Op alle kamers is per bed een telefoontoestel aanwezig.
Bij uw inschrijving worden u een persoonlijk telefoonnummer en een
paswoord (een combinatie van 4 cijfers) toegekend. Beide zijn strikt
persoonlijk en blijven behouden gedurende uw hele verblijf, bewaar ze
dus zorgvuldig. Praktische info over het gebruik van de telefoon vindt u
achteraan in deze brochure.

2/

GSM
Gezien een gsm toestel medische apparatuur kan ontregelen, is het in
bepaalde zones verboden om uw gsm te gebruiken. Deze zones zijn
duidelijk aangegeven. Gelieve uw toestel dan ook uit te schakelen op
deze plaatsen.
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3/

DRAADLOOS INTERNET
U kan gratis gebruik maken van het draadloos internet.

4/

TELEVISIE EN RADIO

5/

HAARKAPPER – PEDICURE-PODOLOOG

6/

BIBLIOTHEEK

7/

POST

In elke kamer is er een televisie met radio. Wij vragen u rekening te
houden met de geluidsterkte om zo de medepatiënten de nodige rust
te gunnen.

Een haarkapper, pedicure en een podoloog staan ter beschikking van
alle patiënten. Indien u wilt gebruik maken van één van deze diensten,
kan u een afspraak vastleggen bij de hoofdverpleegkundige van uw
afdeling. Voor deze diensten betaalt u rechtstreeks aan de verstrekker.

Op maandagmiddag komen vrijwilligers u boeken aanbieden op uw
kamer. Deze boeken kan u gratis ontlenen. Bij ontslag uit het ziekenhuis
kan u de boeken terugbezorgen aan een verpleegkundige van uw afdeling.

De inkomende post bezorgen wij dagelijks op uw kamer. Uitgaande
post kan u gefrankeerd bezorgen aan de verpleegkundige van uw
afdeling of aan de hoofdreceptie.
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8/

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN
Kranten en tijdschriften kan u mits contante betaling verkrijgen aan de
kassa van het ziekenhuis op werkdagen tussen 8.00 en 16u30. Na 16u30
en in het weekend zijn deze beschikbaar aan de hoofdreceptie.
Een krant kan u ook laten bezorgen op de kamer. De bestelling hiervan
geeft u door aan de ziekenhuismedewerker die dagelijks uw maaltijdkeuze opneemt. Het aantal kranten dat u op de kamer ontving, wordt
later verrekend via uw ziekenhuisfactuur.

9/

ROLSTOEL, LOOPREKJES EN KRUKKEN
Het gebruik van een rolstoel, looprekje of krukken tijdens uw verblijf
is gratis. U kan een rolstoel bekomen op uw afdeling of in de inkomhal
van het ziekenhuis. Voor zwaarlijvige patiënten zijn aangepaste rolstoelen beschikbaar. Informeer hiervoor bij uw hoofdverpleegkundige.
Voor het ontlenen van een looprekje of krukken na uw ontslag uit het
ziekenhuis kan u terecht bij uw ziekenfonds. Het ziekenhuis verzorgt
eveneens deze uitleendienst. U kan hiervoor terecht bij de kassa van
het ziekenhuis op werkdagen tussen 8.00 en 16u30, na 16u30 en in het
weekend aan de hoofdreceptie.

10/ ROKEN

Roken is in het hele ziekenhuis verboden. Er is een overdekte rookruimte op het terras van de tea-room.

11/ CAMERABEWAKING EN STEWARDS

Op een aantal strategische plaatsen in het ziekenhuis is er camera
bewaking en zijn stewards preventief aanwezig. Aarzel niet om de
stewards te informeren wanneer u onregelmatigheden opmerkt.
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12/ TOEGANG

In het kader van uw veiligheid wordt de hoofdingang ’s nachts
afgesloten. Het ziekenhuis blijft toegankelijk via de dienst
spoedopname.

13/ SCHOONMAAK

Onze dienst schoonmaak werkt nauw samen met het comité
ziekenhuishygiëne. Alle kamers en dienstruimten krijgen dagelijks een
totaal onderhoud volgens de gevalideerde richtlijnen voor ziekenhuizen.

14/ PATIENTENVERVOER

Bij voorkeur voorziet u zelf uw vervoer terug naar huis. Indien dit niet
mogelijk is, zoekt onze sociale dienst samen met u het meest geschikte
transport.

15/ HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegelaten in het ziekenhuis. Assistentiedieren zijn
welkom.
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BEZOEKUREN
De algemene bezoekuren zijn dagelijks van 14.00 tot 20.30u.
Het einde van het bezoekuur wordt aangekondigd via de centrale
omroep. Wij willen u vragen om dit einduur strikt op te volgen en het
ziekenhuis ten laatste tegen 21u. langs de hoofdingang te verlaten.
Het einduur heeft als doel de privacy en de rust van de patiënten
zoveel als mogelijk te waarborgen. De avondverzorging en de voorbereiding van de nachtdienst kunnen dan plaatsvinden. Indien er uitzonderlijk een reden is om na 21u. nog bij de patiënt te blijven, kan u dit
overleggen met de verpleegkundige van uw afdeling.
Mocht u liever geen bezoek wensen, kan u dit kenbaar maken op
het moment van uw inschrijving of op een later tijdstip via uw
hoofdverpleegkundige of de hoofdreceptie. In dit geval geven wij uw
kamernummer niet door aan eventuele bezoekers.
Enkele diensten hebben bijzondere bezoekuren:

–– Dienst psychiatrie (PAAZ)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.00 tot 20.30u.
Woensdag en tijdens het weekend van 14.00 tot 20.30u.

–– Intensieve zorgen
Dagelijks van 11.15 tot 11.45u., van 14.30 tot 15.00u. en van 19.00 tot
19.30u.

–– Medium care
Dagelijks van 11.30 tot 12.30u., van 15.00 tot 16.00u. en van 18.30 tot
19.30u.
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16/ PARKEREN

Het AZ Sint Elisabeth beschikt over een ruime betaalparking. U kan de parking bereiken via de Godveerdegemstraat. Bij het oprijden van de parking
neemt u een ticket dat u bij het verlaten van het ziekenhuis kan valideren.
De validatie gebeurt aan de betaalautomaat in de centrale inkomhal van
het ziekenhuis of op de parking aan de ingang van de spoedgevallendienst.
Mindervaliden mogen, op vertoon van de mindervalidenkaart, gratis
gebruik maken van de parking. Er zijn tevens enkele specifieke plaatsen
voor mindervaliden ter beschikking vlakbij de ingang van het ziekenhuis.
Na validatie heeft u 15 minuten de tijd om de parking te verlaten.
Tarief
Kiest u voor een abonnement, dan kan u onbeperkt de parking in- en
uitrijden. Wij bieden tevens de mogelijkheid tot het aankopen van
een meerbeurtenkaart, indien u verschillende niet op elkaar volgende
dagen van de parking gebruik wenst te maken. Een abonnement en
meerbeurtenkaart kan u verkrijgen aan de hoofdreceptie.
Om een vlotte werking van onze diensten te garanderen willen wij u vragen steeds de toegang tot het ziekenhuis en de doorgang voor de ziekenhuisdiensten vrij te laten en de gereserveerde plaatsen te respecteren.

Parkingticket, voor éénmalig gebruik

Abonnement, indien
u verschillende dagen
na elkaar de parking
gebruikt

Meerbeurtenkaart,
indien u verschillende
dagen die niet op
elkaar volgen de
parking gebruikt

Parkeerduur

Parkeerduur

Prijs

Parkeerduur

Prijs

00:00 - 03:00 1,5 euro

1 t.e.m. 5
dagen

6 euro

5 beurten

6 euro

03:00 - 06:00 2,5 euro

6 dagen

7 euro

10 beurten

11 euro

06:00 - 09:00 4 euro

7 dagen

8 euro

15 beurten

16 euro

09:00 - 12:00

5 euro

8 dagen

9 euro

20 beurten

21 euro

12:00 - 24:00

6 euro

25 beurten

26 euro

30 beurten

31 euro
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Prijs

17/ MAALTIJDEN

Als patiënt kan u dagelijks een keuze maken uit verschillende
menu’s. Een ziekenhuismedewerker komt uw keuze noteren. In
de tea-room, die u vindt op het gelijkvloers aan de hoofdingang,
kan u koffie, vers bereide snacks, frisdranken en desserts verkrijgen. De tea-room is dagelijks open van 8.30 tot 20.00u. In het
weekend en op feestdagen vanaf 14.30 tot 20.00u.
Het restaurant bevindt zich op de benedenverdieping en is
bereikbaar vanuit de centrale inkomhal. U vindt er elke middag
een ruime keuze aan warme en koude gerechten.
Het restaurant is dagelijks open van 11.15 tot 14.30u. In het
weekend en op feestdagen van 11.15 tot 13.30u.
Op iedere verpleegafdeling vindt u een waterfontein waar u
gratis gekoeld water kan nemen. U mag hiervoor gebruik maken
van het glazen kannetje op uw nachttafel. Flessen water kan u
aankopen in de tea-room of in de automaten. Zij bevinden zich
in de lifthal op het gelijkvloers.
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“respect

voor ieders
overtuiging en
waarden”

04

Onze
begeleidingsdiensten

Naast de aandacht voor de diagnose, de behandeling en de verzorging
van de patiënt, verliezen we ook de omringende zorg niet uit het oog.
Hierbij denken we vooral aan de psychologische, sociale en praktische
aspecten van het ziek zijn. Volgende diensten staan voor u klaar. Aarzel
niet om beroep te doen op onze medewerkers.

1/

MORELE, GODSDIENSTIGE EN FILOSOFISCHE BEGELEIDING
Het AZ Sint-Elisabeth respecteert elke godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging. Iedere patiënt kan beroep doen op morele,
godsdienstige of filosofische bijstand volgens zijn overtuiging. Wilt u
graag dat een bedienaar of vertegenwoordiger van een godsdienst of
een lekenraadgever langs komt, dan kan u dit aanvragen via de folder
‘godsdienstige, morele en filosofische hulpverlening’. U kan de folder
bekomen via een verpleegkundige.
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Pastoraal team
Binnen het AZ Sint-Elisabeth zet het pastoraal team zich in voor de
christelijke inspiratie van de instelling, onder meer door het organiseren van bijzondere vieringen op kerkelijke feestdagen en gemeenschappelijke ziekenzalvingen. Indien u dat wenst kan u individueel of
samen met uw familie de eucharistieviering bijwonen. Deze vindt op
weekdagen plaats om 12u. en op zaterdag en zondag om 11u. in de
kapel op de eerste verdieping.
De zondagsviering kan u op de kamer beluisteren via de ziekenhuiszender kanaal 4. Het is mogelijk om de communie te ontvangen op de
kamer. Breng de dag voordien de hoofdverpleegkundige hiervan op de
hoogte.
Tijdens uw verblijf wil uw parochiepastoor of een ziekenbegeleider u
mogelijks een bezoekje brengen. Indien u dit niet wenst, kan u dit meedelen aan de receptie of aan de hoofdverpleegkundige.

2/

PALLIATIEVE ZORGEN

3/

SOCIALE DIENST

‘Palliatieve zorgen’ zijn een bijzondere vorm van zorg voor patiënten
die geen onmiddellijke verbetering van hun toestand kunnen verwachten. De nadruk ligt op het bevorderen van lichamelijke comfort en het
aanbieden van solidaire ondersteuning zowel aan de patiënt als aan de
familie. Een multidisciplinair team, samengesteld uit dokters, verpleegkundigen en paramedici waakt over de goede werking en coördinatie
van deze zorg in het ziekenhuis.

Met vragen omtrent de ontslagregeling, rustoorden,
herstellingsoorden of rond andere administratieve, financiële of sociale
problemen kunt u terecht bij onze sociale dienst. De maatschappelijke
werkers beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u en uw
familie naar de meest geschikte oplossingen voor uw probleem.
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U kan via de hoofdverpleegkundige een afspraak maken met de sociale
dienst. Onze maatschappelijke werkers staan elke weekdag voor u
klaar, telkens van 8.30 tot 12.00u. en van 13.30 tot 16.30u. Na afspraak
kan dit ook op een later tijdstip.

4/

ANDERE DIENSTEN

––
––
––
––
––
––

Borstkliniek
Diabetes
Kliniek voor obesitas en metabole chirurgie
Pijnkliniek
Psychologen
Wondzorg

Voor meer informatie over deze diensten raadpleeg www.sezz.be
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“kwaliteit is
onze eerste
zorg”

05

Uw
veiligheid,
onze zorg
1/

HAND- EN ZIEKENHUISHYGIËNE
Het personeel en de artsen doen hun uiterste best om ziekenhuisinfecties te voorkomen. Een goede hygiëne is hierbij zeer belangrijk. U heeft
hierin zelf een belangrijke bijdrage. Was uw handen grondig, voor en
na de maaltijd, na gebruik van het toilet, voor u de kamer verlaat en
voor en na contact met bezoekers of medepatiënten. U vindt hiertoe
dispensers met handalcohol op uw kamer.

ENKELE ANDERE TIPS

- Blijf niet met pijn zitten. Meld tijdig aan de zorgverlener indien u
pijn heeft of de pijnstilling onvoldoende effect heeft.

- Neem een familielid of vriend mee naar een belangrijk gesprek.
- Persoonlijke voorwerpen worden niet uitgewisseld en blijven
strikt gescheiden.

- Beperk het risico op vallen door gemakkelijke schoeisel te dragen met
een antislipzool. Vraag hulp wanneer u zich niet alleen kunt verplaatsen en bespreek met de zorgverlener of u bedrust dient te houden.
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2/

PATIËNT IDENTIFICATIE
Elke patiënt die in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem wordt opgenomen
krijgt bij opname een identificatiebandje om de pols. Het is belangrijk dat u dit bandje gedurende uw volledig verblijf draagt, dit om u
ten allen tijde te kunnen identificeren. Pas na uw ontslag kunt u het
polsbandje verwijderen. Kijk na of het polsbandje uw correcte naam,
voornaam en geboortedatum vermeldt. Werd het bandje verwijderd,
bijvoorbeeld voor een operatie of een onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje aan de (hoofd)verpleegkundige van uw afdeling.

DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING
De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt
aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch
en op een beveiligde manier met elkaar te delen.
Dit houdt in dat u toestaat dat uw behandelende arts in dit ziekenhuis,
via een beveiligde internetverbinding, toegang krijgt tot uw medische
gegevens uit andere ziekenhuizen en bij uw huisarts. Omgekeerd
hebben behandelende artsen uit andere ziekenhuizen alsook uw
huisarts inzage in uw medisch dossier in dit ziekenhuis.
U kan op ieder ogenblik uw toestemming intrekken. Uw huisarts
blijft steeds uw medische gegevens vanuit ons ziekenhuis elektronisch
ontvangen.
U kan uw toestemming geven via de website www.patientconsent.be.
Deze website voorziet in een stap voor stap begeleiding en meer uitgebreide informatie. Voor een mondelinge toelichting kan u steeds
terecht bij de inschrijvingspunten in het ziekenhuis.
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RUST EN STILTE
ZORGEN WE
SAMEN
bewaak het geluidsniveau
van TV of radio
geef patiënten de nodige
rust
respecteer het bezoekuur
(dagelijks tussen 14u00 en 20u30)

MET DANK
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Patiëntveiligheidskaart
Als patiënt speelt u een belangrijke rol in het goed verloop van de
zorgen die u krijgt. U kent uzelf immers het best. Graag geven we
u enkele tips mee om de communicatie met uw zorgverleners te
bevorderen. Durf dus vragen te stellen en geef aan als iets voor u
onduidelijk is. Heeft u een onveilige situatie ervaren, spreek hierover met uw arts of zorgverlener. Meent u aan de veiligheid van
uw behandeling te hebben bijgedragen, dan luisteren wij graag
naar uw ervaringen. Op de website van het ziekenhuis kan u via
het contactformulier uw ervaringen melden of suggesties doen.

GEEF ALLE INFORMATIE OVER UW
GEZONDHEIDSTOESTAND
Bereid u goed voor op het gesprek met uw arts of de andere
zorgverleners. Vertel de zorgverlener wat hij moet weten over u.
U zet best al uw vragen op papier en maak duidelijk wat u van de
zorgverlener verwacht. Vertel hoe u zich voelt en meld als uw
toestand tijdens uw opname verandert. Meld het indien u allergiën hebt aan bv. geneesmiddelen of voedingsstoffen.

GEEF AAN ALS U IETS NIET BEGRIJPT
Laat u goed informeren over uw ziekte of aandoening,
uw behandeling en over eventuele risico’s of alternatieven.
Vertel ons als iets niet duidelijk is of als u ergens over
twijfelt. Vraag waarom u iets krijgt, wat u moet doen en
wat er gaat gebeuren. Spreek de zorgverlener aan indien
u bijkomende inlichtingen wenst.

NOTEER WELKE GENEESMIDDELEN U GEBRUIKT
Maak gebruik van de thuismedicatiezak. Noteer de naam, de
dosis, wanneer en hoe vaak je ze gebruikt. Geef zeker aan
wanneer u bloedverdunners gebruikt en geef allergieën voor
geneesmiddelen door. Weiger geneesmiddelen waarvoor u
allergisch bent. Stel vragen indien u meer of minder geneesmiddelen krijgt dan gewoonlijk of als geneesmiddelen er
anders uitzien dan verwacht.

BESPREEK VOORAF HET VERLOOP VAN
UW INGREEP OF BEHANDELING
Bespreek vooraf het verloop van de geplande behandeling of
van uw ingreep indien u een operatie dient te ondergaan.
Lees aandachtig de eventuele brochures. Vraag of u nuchter
moet zijn, welke geneesmiddelen u vooraf moet stoppen. Stel
vragen wanneer er volgens u een andere onderzoek, ingreep of
behandeling wordt voorgesteld dan werd afgesproken.

VOLG INSTRUCTIES EN ADVIEZEN GOED OP
Houd u aan de afspraken die uw zorgverlener met u maakte
over de behandeling. Vraag wat u wel en niet mag doen en
hoe u zich na aﬂoop van de behandeling of ingreep zal voelen.
Heb je de indruk tegenstrijdige informatie te hebben gekregen,
laat het ons weten. Zorg dat u weet wanneer en bij wie (specialist, huisarts,…) u voor controle terug moet komen. Vraag tevens
wie u kan contacteren met vragen of problemen eens thuis.

“Lorum
ipsum”

06

Uw
rechten,
onze
verwachtingen

In AZ Sint-Elisabeth Zottegem is de wet van 22 augustus 2002 op de
Rechten van de Patiënten van toepassing.
Deze wet kent u en alle patiënten volgende rechten toe:
–– het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
–– het recht op vrije keuze van de zorgverstrekker
–– het recht op informatie
–– het recht op vrij toestemmen in een behandeling of ingreep,
na voorafgaande informatie
–– de rechten i.v.m. het patiëntendossier
–– het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(privacy)
–– het recht op klachtenbemiddeling
–– het recht op pijnbestrijding
Wenst u meer informatie over deze rechten, lees dan de
brochure die u kan verkrijgen bij onze ombudsdienst. U kan de
brochure ook downloaden op www.sezz.be
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In het kader van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer heeft het ziekenhuis de toelating om identiteitsgegevens te
gebruiken ten behoeve van administratie, de registratie en de organisatie van de patiëntenzorg.

RECHTSVERHOUDING
Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Er geldt een uitzondering voor de
artsen, de kinesitherapeuten die instaan voor de ambulante revalidatie
en de SP-dienst locomotorische revalidatie, de podologen, de tabakoloog en de bandagisten. Deze beroepsbeoefenaars werken onder zelfstandig statuut en staan integraal in voor hun eigen beroepsaanprakelijkheid. Meer informatie over de verschillende beroepsbeoefenaars
kan u bekomen bij onze ombudsdienst.

Uw
ontslag

07

Uw behandelende arts bepaalt, in samenspraak met de hoofdverpleegkundige wanneer u naar huis mag. De datum en het uur waarop u het
ziekenhuis mag verlaten, worden u tijdig meegedeeld. Tenzij anders
bepaald, vragen wij u om organisatorische redenen uw kamer ten
laatste om 11u. te verlaten. Als u het ziekenhuis verlaat zonder toestemming van de arts, dan moet u een verklaring ondertekenen dat u op
eigen verantwoordelijkheid handelt.
Wij proberen de verblijfsduur zo beperkt mogelijk te houden zodat
u thuis in uw vertrouwde omgeving verder kan herstellen. Het is dus
belangrijk dat u al op voorhand nadenkt over de organisatie van de
periode na het ontslag en de nodige voorbereidingen te treffen.
Bij uw ontslag krijgt u de nodige informatie over thuismedicatie, dieet,
wondverzorging, verdere behandeling, enz. Verwittig steeds een verpleegkundige van uw vertrek. Naast een brief voor uw huisarts krijgt u
de nodige voorschriften mee naar huis. Wij brengen uw huisarts op de
hoogte van uw ontslag uit het ziekenhuis.
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VERVOER EN EVENTUELE OPVANG THUIS
Als u het ziekenhuis mag verlaten, is het van belang reeds op voorhand
na te denken over uw vervoer naar huis. Zorg ervoor dat iemand u
tijdig naar huis kan brengen en dat er iemand aanwezig is als u thuiskomt. Het eventuele hulpmateriaal kan u ophalen in de mediotheek
van uw ziekenfonds.
Heeft u een probleem voor vervoer, richt u dan tot de verpleegkundige.

2/

NAZORG
Indien u na uw verblijf nog nazorg nodig hebt en een beroep wil doen
op de dienst thuisverpleging of een andere maatschappelijke dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met de hoofdverpleegkundige.
In sommige gevallen is het aangeraden dat u voor uw opname al thuisverpleging, thuiszorg of andere dienstverlening aanvraagt.
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De
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ziekenhuisfactuur
Als u naar huis gaat, hoeft u niets te betalen. De eindafrekening van
uw verblijf ontvangt u ongeveer twee maanden na uw ontslag uit het
ziekenhuis. Het ziekenhuis zorgt voor de facturatie van alle kosten en
erelonen van uw ziekenhuisopname. Op uw ziekenhuisfactuur staan
uw verblijfskosten, apotheek, honoraria en diverse kosten vermeld.

1/

WAT MOET U BETALEN?
Als u bent aangesloten bij een ziekenfonds betaalt u enkel de kosten
die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.
Als u niet bent aangesloten bij een ziekenfonds, zijn alle kosten van uw
ziekenhuisverblijf voor uw rekening.
Sommige ingrepen (bijvoorbeeld zuiver esthetische ingrepen en
bepaalde stomatologische ingrepen) worden niet terugbetaald. Informeer op voorhand bij uw ziekenfonds of verzekeringsinstelling of dit
voor uw ingreep van toepassing is.
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Heeft u een hospitalisatieverzekering, breng dan uw verzekeringsinstelling op de hoogte van het feit dat u in het ziekenhuis bent opgenomen.
Het ziekenhuis heeft met de meeste verzekeringsinstellingen een
akkoord om de kosten die niet betaald worden door het ziekenfonds
rechtstreeks aan de verzekering aan te bieden. Deze instelling bezorgt
u dan enkel nog een factuur voor de kosten die niet gedekt worden
door uw verzekeringspolis. Als uw verzekeringsinstelling geen akkoord
heeft met het ziekenhuis, ontvangt u een ziekenhuisfactuur thuis en
moet u de kosten zelf nog inbrengen bij uw verzekeringsinstelling.

2/

HOEVEEL KOST UW ZIEKENHUISOPNAME?
Hoeveel u betaalt voor uw ziekenhuisverblijf, hangt vooral af van uw
verzekering via het ziekenfonds of van de hospitalisatieverzekering,
de duur van uw verblijf, het type kamer waarvoor u kiest en eventuele
bijkomende producten of diensten waarvan u gebruik maakte tijdens
uw verblijf. U vindt de precieze tarieven in de opnameverklaring die u
ondertekent bij opname.
Voor vragen over uw factuur, remgeld,... kunt u contact opnemen
met de dienst facturatie.
–– 09/364 83 31
–– facturatie@sezz.be
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UW FACTUUR
Uw ziekenhuisfactuur vermeldt verschillende soorten kosten. Deze kosten worden ondergebracht in verschillende rubrieken:
Verblijfskosten
–– Het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten – dit persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is niet afhankelijk van het type kamer
dat u gekozen heeft
–– Het kamersupplement – het bedrag van het kamersupplement is
afhankelijk van het type kamer dat u koos bij opname. Wordt u echter in een éénpersoonskamer opgenomen omdat de medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is, dan rekenen
wij geen kamersupplement aan.
Het precieze bedrag dat u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie
en wordt u meegedeeld bij uw opname via de opnameverklaring. U
kunt de tarieven ook opvragen op de dienst inschrijvingen of raadplegen op www.sezz.be
Apotheek
Voor sommige geneesmiddelen krijgt u terugbetaling van het ziekenfonds en betaalt u enkel het remgeld, andere moet u volledig zelf
betalen. Ook voor implantaten, prothesen en andere medische hulpmiddelen wordt een onderscheid gemaakt tussen vergoedbare en nietvergoedbare producten. Informeer vooraf bij uw behandelende arts of
bij uw hospitalisatieverzekering.
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Medische, medisch-technische en paramedische honoraria
–– Het persoonlijk aandeel voor medische, medisch-technische en
paramedische prestaties
–– Het ereloonsupplement – artsen kunnen een supplement op hun
ereloon aanrekenen, afhankelijk van het type kamer dat u gekozen
heeft.
–– Forfaitaire bedragen voor medisch-technische verstrekkingen –
deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd en worden aangerekend
ongeacht het feit of één van deze verstrekkingen al of niet tijdens
uw ziekenhuisverblijf is uitgevoerd.
Diverse kosten
Tijdens uw verblijf kan u ook gebruik maken van andere diensten
en producten die niet van medische aard zijn (bvb. telefoonkosten,
babyluiers) of die te maken hebben met uw persoonlijk comfort (bvb.
telefoon, krant). Deze kosten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. U vindt een overzicht van de tarieven voor deze diensten of
producten bij uw opnameverklaring.
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Wij weten
het graag

09

De medewerkers van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem zetten zich met
veel toewijding in om u een zo goed mogelijke zorg te bieden. Zij dragen daarbij de kwaliteit van uw behandeling hoog in het vaandel.
In uw kamer vindt u een enquête waarin we peilen naar uw tevredenheid. Ook uw opmerkingen of suggesties zijn welkom. Alle opmer
kingen worden aandachtig behandeld. Dit biedt ons de mogelijkheid
onze dienstverlening zo nodig bij te sturen.

1/

OMBUDSDIENST
Het kan gebeuren dat u, ondanks onze inzet en inspanning, toch ontevreden bent over bepaalde onderdelen van uw behandeling of verblijf.
Een opmerking, suggestie of klacht kan u best direct bespreken met
de (hoofd)verpleegkundige van uw afdeling of met uw arts. Lost dit
gesprek uw probleem niet op, dan kunt u zich wenden tot de ombudsdienst. U kan bij deze dienst terecht met uw klachten omtrent de zorgverlening en aanverwante diensten van het ziekenhuis. De taak van de
ombudsdienst bestaat er in u te informeren over uw mogelijkheden
met betrekking tot het vinden van een oplossing voor uw klacht en te
bemiddelen tussen u en de verschillende betrokken zorgverleners.
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De ombudsdienst werkt neutraal en onafhankelijk en is gebonden
aan het beroepsgeheim. U kan uw klacht persoonlijk, telefonisch of
schriftelijk bekend maken aan de ombudsdienst. Anonieme klachten
kunnen niet behandeld worden.
Voor meer informatie, kunt u de ombudsdienst contacteren.
–– 09/364 87 22
–– ombudsdienst@sezz.be
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De
bereikbaarheid

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem, gelegen aan de Godveerdegemstraat
69 te Zottegem is vlot met de wagen bereikbaar. Het AZ Sint-Elisabeth
Zottegem bevindt zich op wandelafstand van het Station Zottegem.
Het ziekenhuis is vlot bereikbaar met de lijnbus. Een aantal lijnen
maken gebruik van de halte voor het ziekenhuis. De halte aan Station
Zottegem bevindt zich tevens binnen wandelafstand.
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WEGOMSCHRIJVING
Vanuit Brussel

Vanuit Geraardsbergen

––U verlaat de E40-autosnelweg bij afrit

––U verlaat de Astridlaan in Geraardsbergen

18 - richting Zottegem/Oudenaarde. U
volgt de N46 en aan het kruispunt met de
N42 draait u linksaf richting Zottegem/
Geraardsbergen.
U volgt nu de N42 tot aan de richtingaanwijzer N454.
U slaat rechtsaf. Ga verder op de N454.
Het ziekenhuis bevindt zich 1 km verder
op de linkerkant.

––
––
––

Vanuit Gent

- richting Zottegem.

––U volgt de N42 tot aan de richtingaanwijzer N454.

––U slaat linksaf. Het ziekenhuis bevindt
zich 1 km verder op de linkerkant.

Vanuit Brakel

––U vertrekt in het centrum van Brakel
en volgt de N8 richting Ninove tot aan
de richtingaanwijzer ‘Michelbeke - Zottegem’.
U slaat linksaf en volgt nu de N462 gedurende ongeveer 7 km tot aan Erwetegemkerk. Vóór de kerk slaat u rechtsaf richting
‘Geraardsbergen - Gent’.
Vanaf hier volgt u de richtingaanwijzers.

––U verlaat de E40-autosnelweg bij afrit 17

––

(Wetteren) en voegt in op N42 richting
Zottegem.
U volgt nu de N42 gedurende 14 km tot
aan de richtingaanwijzer N454.
U slaat rechtsaf. Ga verder op de N454.
Het ziekenhuis bevindt zich 1 km verder
op de linkerkant.

––

––
––
––
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