
10 VUISTREGELS
voor een vlot ziekenhuisverblijf

GEEF TOESTEMMING…
OF JUIST NIET
Als patiënt beslis je zelf of je 
akkoord gaat met een onderzoek of 
behandeling. Geef dus zeker aan 
wanneer je het ergens niet mee 
eens bent.

MAAK JEZELF 
HERKENBAAR
Vertel elke zorgverlener je naam 
en geboortedatum en hou altijd je 
identificatiebandje aan. Zo zijn wij zeker dat 

we de juiste patiënt behandelen.

DURF TE 
VRAGEN
Is er iets niet duidelijk? 
Spreek ons dan gerust 
aan. We appreciëren 
je betrokkenheid en 
beantwoorden  graag al 
je vragen.

VERTEL ONS WAT WE 
MOETEN WETEN
Laat ons weten welke medicatie je neemt, of je 

allergieën hebt en hoe je gezondheid is. Zo 
nemen wij de juiste beslissingen.
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ZEG ALS HET PIJN 
DOET
Tijdens onderzoeken, ingrepen 
of behandelingen heb je normaal 
weinig last. Toch pijn? Laat het 

ons zeker weten, dan kunnen 
we je ongemak zo snel 
mogelijk verhelpen.

STRIJD MEE TEGEN 
INFECTIES
Was je handen. Na hoesten, niezen of snuiten, na 
een toiletbezoek, voor het eten… Door je handen 
te wassen bescherm je jezelf en anderen.

BESPREEK HET 
VERLOOP VAN JE 
OPNAME

Vraag ons hoe lang je 
behandeling zal duren, of 
wat je zelf kan doen om zo 
snel mogelijk te herstellen. 

Op die manier kom je niet voor 
verrassingen te staan.

BESPREEK JE 
ONTSLAG
Vraag ons naar de voorwaarden 
voor je ontslag, nazorg, 
medicatie, wanneer je terug 
moet komen voor controle… Een 
geïnformeerde patiënt is er twee 
waard.

TOON RESPECT
Respecteer de privacy van 
je medepatiënten, de inzet 
van onze collega’s en alles 
wat eigendom is van het 
ziekenhuis. Merk je iets op dat 
echt niet kan? Meld het ons!

?VOORKOM
VALPARTIJEN
Draag stevige schoenen, gebruik 

hulpmiddelen 
zoals looprekjes 
of rolstoelen en 
vraag gerust om 
ondersteuning. We 
zijn er om je te 
helpen.
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