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Deze informatiebrochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet.  Mocht deze informatiebrochure vergissingen of 
onvolledigheden bevatten,  dan zijn de medewerkers en artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk. 
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Voorwoord

Je familielid is opgenomen op de afdeling Medium Care. Met deze brochure 
willen we je hierover enkele praktische inlichtingen geven. 

Heb je nog vragen? Dan kan je steeds bij ons terecht.
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De opname

Een opname op de afdeling Medium Care is soms noodzakelijk als we de 
vitale functies, zoals bloedsomloop, ademhaling en neurologische toestand 
moeten bewaken en/of behandelen.

De patiënten op Medium Care hebben begeleiding en bewaking 
nodig. Daarom gelden er op onze dienst andere regels dan op andere 
verpleegafdelingen.

Met behulp van apparatuur bewaken we alle patiënten op onze afdeling 
voortdurend. De apparaten controleren het hartritme, de bloeddruk en de 
ademhaling 24 uur op 24 uur.

Elk toestel heeft zijn eigen geluid en alarm. Sla niet onmiddellijk in paniek 
als je een alarm hoort. De verpleegkundige weet wat de signalen betekenen 
en onderneemt actie als dat nodig is.

BEZOEKUREN

Bezoek is elke dag welkom tussen*

 • 14.30 uur – 15.30 uur

 • 19.00 uur – 19.30 uur

Bij aanvang van het bezoek haalt een verpleegkundige je af in de wachtzaal. 
Kinderen onder de twaalf jaar laten we enkel toe met toelating van de 
hoofdverpleegkundige.

* omwille van specifieke veiligheidsmaatregelen tijdens de coronapandemie kan het zijn dat de bezoekuren 

tijdelijk afwijken. Ga naar de website van het ziekenhuis www.sezz.be voor de meest recente bezoekregeling.
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Je kan ons steeds telefonisch bereiken op volgend nummer

 • 09 364 87 23 (kamer 100 - 104)

 • 09 364 87 24 (kamer 105 - 109)

Wil je een arts spreken? Laat dit gerust aan de verpleegkundige weten. 
Die plant samen met jou en de arts een tijdstip. Door onvoorziene 
omstandigheden is het mogelijk dat het gesprek met de arts niet dezelfde 
dag kan doorgaan. Onze excuses hiervoor en we hopen op je begrip te kunnen 
rekenen. 

De verpleegkundige fungeert hierin enkel als tussenpersoon en is verder niet 
betrokken bij de gemaakte afspraken met de artsen.

Inlichtingen
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WAT BRENG JE MEE?

 • tandpasta, tandenborstel, kam, pantoffels, scheergerief, slaapkledij, 
twee sponshanddoeken, twee washandjes en zeep

 • bloedgroepkaartje

 • thuismedicatie en eventuele attesten

WAT LAAT JE THUIS?

Laat juwelen en andere waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies kan onze 
dienst niet verantwoordelijk worden gesteld.

Meebrengen
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Wegens privacy wordt telefonische informatie tot een minimum beperkt. 
Indien je graag informatie krijgt over de zorg en de actuele toestand van 
je familielid of verwante, kan je de verpleegkundige bereiken, graag na de 
ochtendverzorging vanaf 10 uur op volgend nummer:

afdeling medium care
09 364 87 23 
09 364 87 24
Route 116

algemeen nummer aZ Sint-elisabeth Zottegem
09 364 81 11

Spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.sezz.be.

Nuttige contacten



aZ Sint-elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be
 www.sezz.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

medisch centrum brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


