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Welkom in het chirurgisch dagziekenhuis
Jij of je familielid wordt binnenkort opgenomen in het dagziekenhuis voor
een heelkundige ingreep. Om deze korte opname mogelijk te maken is het
noodzakelijk dat je afspraken en raadgevingen nauwkeurig opvolgt.
Indien je toch nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren. De
contactgegevens vind je achteraan op de brochure.
De ingreep/behandeling/onderzoek is gepland op:
datum:
uur:
██ Het opnameuur word je telefonisch meegedeeld één werkdag voor de

ingreep tussen 14.00 u. - 15.00u.
██ Het opnameuur kan je één werkdag voor de ingreep telefonisch opvragen op

het dagziekenhuis
██ ZNA Hoge Beuken: vanaf: ……….. u. tot ………. u.
██ ZNA Jan Palfijn:
vanaf: 13.00 u. tot 15.00 u.
██ ZNA Middelheim: vanaf: ……….. u. tot ………. u.
██ ZNA Sint-Elisabeth vanaf: ……….. u. tot ………. u.
██ ZNA Sint-Erasmus: vanaf: 16.00 u. tot 17.00 u.
██ ZNA Stuivenberg: vanaf: 15.00 u. tot 18.00 u.
>> Contactgegevens: zie achterzijde
Openingsuren dagziekenhuis:

elke werkdag van: 7.00 u. tot 

u.

(te bevragen op dagziekenhuis)
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Algemene informatie en vooropname
Bij elke opname hoort een vooropname. Deze vooropname doe je onmiddellijk
nadat de arts je verteld heeft dat je opgenomen zal worden. Hiervoor kan
je in de algemene ZNA-ziekenhuizen terecht bij de zorgtrajectplanner, waar
je opname zorgvuldig wordt voorbereid. Dit wil zeggen: de administratieve
vooropname met je bedreservatie, coördinatie en opvolging van de nodige
voorbereidende onderzoeken en praktische richtlijnen voor de ingreep. Op
deze manier kan alles vlotter verlopen op de dag van opname. Hou er wel
rekening mee dat dit minstens een half uur in beslag kan nemen. De duur is
afhankelijk van verschillende factoren, zoals de reden van opname, de nodige
voorbereidende onderzoeken en de drukte bij de zorgtrajectplanner.
In de sites ZNA Hoge Beuken en ZNA Sint-Elisabeth is er geen zorgtrajectplanner
aanwezig. Hier zal je behandelende arts je verder doorverwijzen naar de nodige
diensten.
Aangifte van arbeidsongeschiktheid
Je moet je ziekenfonds binnen de 48 uur op de hoogte brengen van je
arbeidsongeschiktheid. Dit formulier (te verkrijgen bij je ziekenfonds) moet door
de behandelende arts worden ingevuld.
Loontrekkenden moeten met een attest arbeidsongeschiktheid, door de arts in
te vullen, de werkgever op de hoogte te brengen.
Privé hospitalisatieverzekering
Als je een hospitalisatiepolis of aanvullende ziekteverzekering hebt, breng dan
op voorhand je verzekeringsmaatschappij op de hoogte van je opname. Ga na of
de polis de kost dekt van je opname en kamerkeuze.
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Financiële gegevens
Bij opname maak je je kamerkeuze bekend door het formulier ‘Kamerkeuze
en financiële voorwaarden’ in te vullen en te ondertekenen. Dit document
informeert je over de financiële gevolgen van je keuze. ZNA biedt in haar
ziekenhuizen volgende kamers aan:
>> Twee- of meerpersoonskamer
>> Je betaalt remgeld (het bedrag dat niet door het ziekenfonds wordt
terugbetaald) op de verpleegdagprijs.
>> Je arts mag geen ereloonsupplement aanrekenen.
>> Eenpersoonskamer
>> Je betaalt remgeld (het bedrag dat niet door het ziekenfonds wordt
terugbetaald) op de verpleegdagprijs en een supplement voor de kamer.
>> Je arts mag een ereloonsupplement aanrekenen (tot 200%).
Naargelang de ingreep kan een voorschot gevraagd worden. Vraag dit na bij de
vooropname. Je kan op volgende manieren betalen: contant, Bancontact,
Master Card en Visa.
Mogelijk is er een telefoontoestel aanwezig op de kamer. Dit kan je steeds
navragen. Indien je zelf wenst te bellen: gsm-gebruik is toegelaten, maar
moet beperkt blijven en mag de andere patiënten niet storen (je bent zelf
verantwoordelijk voor het bewaren van je gsm). Wens je tv te kijken, vraag
dan aan de verpleegkundige een afstandsbediening. Bezorg deze terug aan de
verpleging als je naar huis gaat.
Loopkrukken kunnen, indien nodig, in het ziekenhuis worden aangekocht voor
een bedrag van ongeveer € 15. Dit bedrag wordt verrekend op je factuur. Voor
meer informatie kan je terecht bij de verpleegkundige.
Enkele weken na je ontslag krijg je je volledige factuur toegestuurd.
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Opname
Om een korte opname mogelijk te maken vragen we je de voorbereidende
onderzoeken (indien nodig) vooraf te laten uitvoeren. De planning en
coördinatie van deze onderzoeken kan gebeuren via de zorgtrajectplanner.
Indien de onderzoeken ergens anders gebeuren, gelieve de resultaten, minstens
drie dagen voor de opname aan de zorgtrajectplanner te geven. Wanneer er
geen zorgtrajectplanner is, breng je de resultaten mee op de opnamedag en
bezorg je deze aan de verpleging.
Verder bestaat ook de mogelijkheid om al voor je opname je medische
vragenlijst online in te vullen: http://www.zna.be/medischevragenlijst.
De ingevulde vragenlijst wordt rechtstreeks doorgestuurd naar het ziekenhuis
van opname, zodat je opname vlotter kan verlopen.
Het tijdstip van je opname is afhankelijk van de planning van de ingreep en
moet je eventueel de werkdag voor je ingreep opvragen op het dagziekenhuis
(meer info hieromtrent: zie aangekruist vakje eerste pagina).
De dag van je opname, mag je je voor de sites ZNA Sint-Elisabeth,
ZNA Sint-Erasmus en ZNA Stuivenberg rechtstreeks aanmelden op het
dagziekenhuis.
Voor de site ZNA Middelheim: mag je je aanmelden in de inkomhal: balie 13 + 14.
Voor de site ZNA Hoge Beuken: mag je je aanmelden aan de centrale balie, nabij
het dagziekenhuis. Bij aankomst op het dagziekenhuis, wacht je in de wachtzaal,
waar je zal opgehaald worden. Dit gebeurt volgens het tijdstip van de planning
van je ingreep. Je mag al je paspoort en alle in te vullen documenten klaar
houden: dit doet de administratie vlotter verlopen.
Mogen wij je vragen op tijd op de afspraak aanwezig te zijn zodat de planning
optimaal kan verlopen. Hou er rekening mee dat het uur van afspraak niet altijd
het uur van behandeling is. Het kan zijn dat je nog voorbereid moet worden.
Wij houden hier rekening mee in onze planning en doen al het mogelijke om de
wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Indien je niet op tijd kan zijn of bij annulatie, gelieve steeds en zo snel mogelijk
je behandelende arts en het dagziekenhuis te verwittigen.
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Wat breng je mee?
Voor de administratie
██ identiteitskaart
██ kaart hospitalisatieverzekering, ‘Assurcard’, ‘Medilink’, ‘Ethias’…
██ naam en telefoonnummer van de begeleidende persoon
██ de nodige radiografieën of andere medische documenten
██ eventueel document mutualiteit: voor aangifte arbeidsongeschiktheid
██ eventueel document werkgever: voor aangifte arbeidsongeschiktheid
██ eventueel documenten privé hospitalisatieverzekering
Breng alle nodige documenten mee en geef ze af bij het onthaal.
Vermeld reeds bij opname welke documenten je nodig hebt.
Persoonlijke benodigdheden
██ pantoffels, eventueel toiletgerief om je wat op te frissen
██ iets om te lezen...
██ je dagelijkse medicatie (in originele verpakking)
██ anti-trombosekousen (indien in je bezit)
voor kinderen:
██ iets vertrouwd (knuffel, fopspeen, speeltje, spelconsole…)
██ vaccinatiekaart
██ boekje Kind en Gezin
Wat breng je niet mee?
Waardevolle voorwerpen of belangrijke geldbedragen
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Richtlijnen en verloop daghospitalisatie
Voorbereiding
>> Je moet nuchter zijn op de dag van de ingreep vanaf 24 uur ’s nachts (tenzij
de arts andere richtlijnen heeft gegeven). Dit wil zeggen niet meer eten,
drinken of roken. Omdat niet nuchter zijn tijdens de ingreep ernstige
gevolgen kan hebben voor je gezondheid moet je ingreep uitgesteld of
geannuleerd worden.
>> Wanneer je thuis regelmatig geneesmiddelen gebruikt, vraag dan aan je arts
tot wanneer je deze mag innemen. Zo moeten bloedverdunners mogelijk
gestopt worden en medicatie voor hart, bloeddruk, schildklier en epilepsie
moet je meestal ’s morgens met een klein slokje water innemen. Vraag dit ook
steeds na bij je behandelende arts of huisarts. Andere medicatie breng je mee
zodat de verpleegkundige deze bij opname kan controleren.
Gelieve je medicatie: ……………………………………………………… te stoppen
██ …………… dagen voor de ingreep
██ op: ………./…………./ 20……..

Tijdens je opname in het dagziekenhuis, mag je niet zomaar zelf beslissen
om je eigen medicatie te nemen tenzij in overleg met of in opdracht van je
behandelende arts / anesthesist. Als je terug thuis bent, mag je de thuismedicatie
terug herstarten tenzij de arts opdracht geeft om bepaalde geneesmiddelen niet
herop te starten of uit te stellen. Bij twijfel, contacteer je arts voor je ontslag uit
het ziekenhuis.
>> Diabetespatiënten blijven nuchter en nemen geen orale anti-diabetica, noch
insuline (tenzij anders vermeld).
>> Make-up, nagellak en gelnagels kunnen de observatiemogelijkheden van
de anesthesist beperken. Gelieve deze niet te gebruiken. Verwijder ook
haarspelden, lenzen en piercings.
>> Neem een goede hygiëne in acht. Een douche met Iso-Betadine douchezeep,
’s avonds vóór en ‘s morgens vóór de ingreep, is aangewezen. Geef extra
aandacht aan intieme verzorging, navel-, voet- en tandhygiëne. Draag nadien
propere kledij.
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>> Voor sommige ingrepen moet je voor de operatie onthaard worden. Vraag
steeds aan de verpleegkundige of dit in jouw geval nodig is. Indien je dit
zelf thuis wenst te doen, mag je de plaats van de ingreep scheren, zoals
aangegeven op de figuur. Doe dit dan zo kort mogelijk voor de ingreep en
gebruik hiervoor een tondeuse.
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>> Je mag steeds een begeleider meebrengen. Er is een ruimte waar deze
rustig kan wachten. Waar dit juist is, kan je navragen bij de verpleging. Je
begeleider kan ook terecht in de cafetaria voor een drankje en een hapje
(openingsuren: zie website www.zna.be).
>> Tijdens je verblijf op het daghospitaal mag je je laten vergezellen door
maximum 1 persoon. Kinderen mogen vergezeld worden door maximum 2
personen, bij voorkeur de wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogd).
Zo blijft de rust gegarandeerd die nodig is voor de goede werking van het
dagcentrum. Wordt je kind geopereerd, dan mag één van de ouders het kind
begeleiden tot in de operatiezaal. Tijdens de ingreep wacht je als ouder in de
wachtzaal. Bij aankomst van je kind op de ontwaakafdeling zal één van onze
verpleegkundigen je komen halen en verder begeleiden. Broertjes en zusjes
blijven die dag thuis. Voorzie steeds opvang voor een volledige dag.
Verblijf in het chirurgisch dagziekenhuis
>> Na de ‘opname’ worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de
ingreep, zoals het aandoen van het operatiehemd, controle operatieplaats
(eventueel scheren), toedienen van medicatie…
>> Soms kan het tijdstip van de ingreep door onvoorziene omstandigheden wat
uitlopen. We rekenen dan ook op je begrip.
>> Bij problemen na de ingreep kan je ook terecht bij de verpleegkundige. Blijf
alstublieft op de kamer wachten tot je behandelende arts je komt ontslaan.

Aanpak van jouw pijn
Aandacht voor pijn is een prioriteit in ZNA. Daarom zal men reeds bij opname voor
de ingreep naar je eventuele pijn en zijn karakteristieken vragen. Wij trachten door
een goede pijnstilling je pijn na de ingreep zo veel mogelijk te beperken.
Meerdere keren per dag zal je pijn bevraagd worden d.m.v. een cijfer.
Je pijnmedicatie wordt aangepast aan je pijnklachten zodat je met een
‘aanvaardbare pijn’ terug naar huis kan.
Bij het ontslag krijg je informatie over de te nemen pijnstilling thuis en het belang
van een juiste inname ervan. Het is dan ook belangrijk dat je de voorgeschreven
pijnstilling in huis haalt.
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Ook zullen er contactgegevens worden meegegeven wanneer de pijnstilling
onvoldoende effect heeft. Maak hiervan gebruik op het moment dat je
‘oncomfortabele’ pijn ervaart zodat we bijkomend advies kunnen geven.
Waarom is het belangrijk dat je pijn goed wordt behandeld?
Hevige pijn heeft een negatieve invloed op ons lichaam en kan het herstelproces /
revalidatieperiode vertragen:
>> Hoesten, doorademen wordt bemoeilijkt, wat een longontsteking kan
veroorzaken.
>> De bloeddruk gaat omhoog en je hart gaat sneller kloppen.
>> Je gaat minder bewegen, waardoor de kans op trombose toeneemt.
>> De maag- en darmwerking gaat verminderen waardoor misselijkheid en een
moeilijkere stoelgang kan optreden.
>> Je eetlust vermindert en een goede voedselinname is belangrijk voor je
herstel.
Indien acute pijn niet tijdig verlicht wordt, kan deze mogelijk ontwikkelen tot een
chronische pijn met langdurige effecten op de levenskwaliteit.
>> Medicamenteuze behandeling
>> Basisschema op vaste tijdstippen
Hierbij wordt paracetamol en/of eventueel voorgeschreven
ontstekingsremmers op vaste tijdstippen toegediend gedurende een
bepaalde periode. Het is zeer belangrijk deze medicatie dan ook in te
nemen op de gevraagde tijdstippen, ook al ervaar je weinig of geen pijn
(dit gevoel komt juist doordat er regelmatige pijnstilling wordt gegeven).
>> Medicatie voor doorbraakpijn
Daarnaast kan er sterkere medicatie worden voorgeschreven voor pijn
die doorbreekt. Ook hier is het van belang deze in te nemen op deze
momenten.
Niet alle pijnstillers hebben dezelfde werking, maar zijn daarom niet
minder belangrijk in het pijnbeleid. Een combinatie van pijnstilling is
vaak zeer effectief.
>> Niet medicamenteuze behandeling:
Pijn kan ook voorkomen worden door andere instructies op te volgen zoals
bed-/zetelrust, ijsapplicatie, hoogstand, … , te respecteren.
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Het is belangrijk dat je bij aanhoudende ondraaglijke pijn contact opneemt
zodat we je kunnen adviseren wat je kan of moet doen. Wacht zeker niet tot je
opvolgbezoek bij de chirurg want dan kan je al nadelen hebben ondervonden in
je herstel of revalidatieperiode.

Richtlijnen na algemene verdoving en ontslag
>> Het ontslag op het dagziekenhuis en het vervoer dien je vooraf te regelen.
De eerste 24 uur na de narcose mag je namelijk
>> niet alleen het dagziekenhuis verlaten
>> geen voertuig besturen, dus je mag niet zelf rijden
>> niet alleen thuis verblijven; voorzie dat je in geval van problemen beroep
kan doen op een meerderjarige
Je neemt hiervoor best de nodige voorzorgen.
>> Indien om medische redenen een ontslag dezelfde dag niet kan gebeuren,
kan je overnachten in een algemeen ZNA-ziekenhuis.
>> De verpleegkundige zal je, indien nodig, helpen met het volgende:
>> ontslagbrief huisarts
>> informatie nazorg
>> voorschrift medicatie
>> voorschrift thuisverpleging
>> attest vervoer
>> verzekeringsformulier
>> attest werkongeschiktheid/schoolattest
>> formulier mutualiteit
>> andere:………………
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Tips voor je veiligheid en comfort
>> Gebruik de eerste 24 uur na de narcose geen toestel of machine waarmee je
je kan kwetsen (bijvoorbeeld strijkijzer, frietketel).
>> Neem de eerste 24 uur na de narcose geen belangrijke beslissingen en teken
geen belangrijke documenten.
>> Gebruik geen alcohol of andere verdovende middelen de eerste 24 uur
na de ingreep. Alcohol heeft een verdovend effect en kan slaperigheid of
misselijkheid veroorzaken.
>> Neem geen kalmerende middelen of pijnstillers tenzij door je behandelende
arts of anesthesist voorgeschreven.
>> Wanneer je thuis komt, mag je een lichte maaltijd eten.
>> Verwittig je huisarts: zijn medewerking is belangrijk na de ingreep.

Terug thuis
Bij problemen na je ingreep kan je terecht bij:
>> je huisarts
>> de behandelende specialist
>> het dagziekenhuis (tijdens openingsuren)
>> de dienst spoed van de algemene ZNA-ziekenhuizen (buiten de
openingsuren van het dagziekenhuis)
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Rechten en plichten van de patiënt
Jouw rechten als patiënt:
>> De zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg.
Als patiënt krijg je de best mogelijke zorg. De medische kennis en
beschikbare technologie worden ingezet om je te behandelen volgens jouw
behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening
met jouw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en
geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen.
>> Als patiënt kies je vrij je zorgverlener.
Je bent vrij in de keuze van je zorgverlener. En je kan je op elk moment
richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om je als
patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp
te verlenen. Onderbreekt hij je behandeling, dan moet hij wel zorgen dat
een collega je behandeling kan verderzetten.
>> De zorgverlener geeft je duidelijke informatie.
Je zorgverlener moet je alle info meedelen zodat je je gezondheidstoestand
kan begrijpen. Hij geeft je daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. Je
krijgt advies over wat je best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal
zodat je alles begrijpt. Je kan zelf een familielid of vriend aanstellen die je
kan bijstaan als vertrouwenspersoon.
>> Je hebt recht op het geven van je toestemming of weigering van
behandelingen en of onderzoeken.
Je zorgverlener heeft je toestemming nodig om je behandeling op te
starten. Hij moet je goed op tijd informeren, zodat je in alle vrijheid en goed
geïnformeerd beslissingen kan nemen. De informatie die hij je geeft moet
duidelijk en volledig zijn. Wanneer je een behandeling of onderzoek weigert,
zal de arts je informeren wat het mogelijk gevolg voor jou kan zijn. Bij een
spoedgeval mag je zorgverlener de behandeling wel meteen starten als
jouw wil onmogelijk te achterhalen is.
Beschik je over een negatieve wilsbeschikking en ben je niet meer in staat
om voor jezelf op te komen, dan zal de arts deze wilsbeschikking respecteren.
>> Je hebt toegang tot je patiëntdossier.
Je zorgverlener houdt voor jou een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op
een veilige plaats. Je kan je zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde
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documenten toe te voegen (bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel
over je ziekte). Verander je van zorgverlener? Dan vraag je gewoon dat het
patiëntendossier wordt overgedragen. Je mag het dossier ook altijd inkijken
en er een afschrift van vragen. Die aanvraag kan via de website www.zna.be.
Tijdens je verblijf spreek je best je behandelende arts hierover aan.
>> Je hebt recht op adequate pijnstilling:
Er wordt dagelijks aandacht besteed aan je pijnbeleving. Meld aan de
zorgverleners je pijnbeleving. De pijn wordt gemeten en geëvalueerd zodat
de arts over voldoende informatie beschikt om een gepaste pijnbehandeling
aan te bieden.
>> Je kunt een vertrouwenspersoon aanstellen:
Je kunt je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van jouw keuze. Dit
kan een vriend zijn of een andere persoon van jouw keuze die het beste met je
voor heeft. Deze persoon kan echter geen beslissingen nemen in jouw plaats.
Hij of zij kan je alleen maar bijstaan. Je kunt hem of haar wel volmacht geven
voor het inkijken of verkrijgen van een afschrift van je dossier.
Wat gebeurt er indien je niet meer in staat zou zijn om zelf je
patiëntenrechten uit te oefenen?
>> Je kunt, als je meerderjarig en wilsbekwaam bent, formeel een
vertegenwoordiger aanstellen:
Je kunt door middel van een schriftelijk en op voorhand
gedagtekend mandaat een persoon aanstellen van jouw keuze die
de patiëntenrechten in jouw plaats kan uitoefenen wanneer je daar
zelf niet meer toe in staat zou zijn. Best doe je dit in overleg met je
huisarts. Je brengt je behandelende arts hier ook van op de hoogte. Je
vertegenwoordiger heeft ook recht op inzage in je dossier of kan een
afschrift verkrijgen op verzoek.
>> De informele vertegenwoordiger:
Indien je op voorhand geen formele vertegenwoordiger hebt
aangesteld en er is geen aangestelde bewindvoerder bevoegd voor
je patiëntenrechten, dan worden je patiëntenrechten in volgorde
uitgeoefend door de samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, het
meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige zus of broer. Bij conflict
onder meerdere vertegenwoordigers behartigt de beroepsbeoefenaar de
belangen van de patiënt in overleg met het multidisciplinaire team.
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>> De zorgverlener respecteert je privacy.
Tijdens je behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op
professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met je gezondheid
wordt niet aan derden meegedeeld.
>> Je kan terecht bij de Ombudsdienst.
Zijn er vragen of ben je ontevreden? Vind je dat een van je patiëntenrechten
niet gerespecteerd wordt? Dan kan je contact opnemen met de
Ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar je verhaal en geeft
informatie. Wanneer je een geschil met je zorgverlener zelf niet kan
oplossen, kan de Ombudsdienst bemiddelen.
Meer informatie over de rechten van de patiënt vind je ook op
www.patiëntenrechten.be
Wat we van jou verwachten:
>> ZNA wil een veilige en gezonde omgeving zijn voor alle klanten en
medewerkers. ZNA aanvaardt daarom geen enkele vorm van agressie, noch
van patiënten of bezoekers, noch van medewerkers. We vragen je daarom
om vriendelijk en respectvol te zijn in de omgang met zorgverleners en
medepatiënten. Omdat respect van twee kanten komt, vragen we onze
medewerkers om in alle omstandigheden een klantvriendelijke houding aan
te nemen. Zo zorgen we samen voor een goede verstandhouding.
>> Geef onze medewerkers de juiste en gevraagde informatie. Zo kunnen ze
jou correct informeren en - indien nodig - aan de juiste persoon vragen om
bepaalde beslissingen te nemen in jouw naam.
>> Verleen je medewerking volgens je persoonlijke mogelijkheden en kom je
afspraken na.
>> Volg zo goed mogelijk het advies van de zorgverleners op, zoals
dieetvoorschriften.
>> Respecteer het algemeen rookverbod in het ziekenhuis.
>> Het is niet toegestaan om artsen of medewerkers van het ziekenhuis
te filmen of te fotograferen of geluidsopnames te maken zonder hun
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
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Praktische richtlijnen
We willen graag jouw mening kennen over ons dagziekenhuis en onze
dienstverlening. Daarom sturen we je na de opname een mail met een
uitnodiging om deel te nemen aan een korte enquête. Deze enquête neemt
slechts enkele minuten van je tijd in beslag. Voor ons is je deelname van
onschatbare waarde, want alleen zo kunnen we onze zorg nog beter afstemmen
op je behoeften.
Informatie omtrent de bereikbaarheid van de ZNA-ziekenhuizen en
parkeermogelijkheden vind je terug op onze website:
www.zna.be > informatie voor bezoekers > bereikbaarheid ZNA ziekenhuizen
Mochten er problemen of klachten zijn, onze ZNA-ziekenhuizen beschikken over
een eigen ombudsdienst die kan helpen bemiddelen. Ook deze informatie vind
je terug op onze website.
Ook andere praktische informatie over je ziekenhuis kan je terugvinden op
onze website. We hopen dat je met deze informatie geholpen bent en dat je
in alle rust je korte opname kan voorbereiden. Mochten er toch nog vragen of
onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.
We wensen je een aangenaam verblijf toe in het dagziekenhuis.
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Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

ZNA Hoge Beuken
Commandant Weynsstraat 165
2660 Hoboken
03 830 90 90
algemeen
03 830 90 02
dagziekenhuis
03 830 90 01
fax
hb.dagzh@zna.be

ZNA Jan Palfijn
Lange Bremstraat 70
2170 Merksem
03 640 21 11
algemeen
03 640 29 01
dagziekenhuis
jp.dagz@zna.be
03 800 69 01
zorgtrajectplanner
03 640 20 16
fax
jp.zorgtrajectplanner@zna.be

ZNA Middelheim
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
03 280 31 11
algemeen
03 280 36 95
dagziekenhuis
mi.dagziekenhuis6a@zna.be
03 280 30 69
zorgtrajectplanner
03 239 23 16
fax
mi.zorgtrajectplanner@zna.be
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ZNA Sint-Elisabeth
Leopoldstraat 26
2000 Antwerpen
03 234 40 40
03 234 49 50
03 234 44 67
se.vedagz@zna.be

algemeen
dagziekenhuis
fax

ZNA Sint-Erasmus
Luitenant Lippenslaan 55
2140 Borgerhout
03 270 85 35
algemeen
03 270 85 33
dagziekenhuis
er.adm-daghospitaal@zna.be
03 270 80 31
zorgtrajectplanner
03 270 81 61
fax
er.zorgtrajectplanner@zna.be

ZNA Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen
03 217 75 11
algemeen
03 217 72 10
dagziekenhuis K2
st.ve-k2@zna.be
03 217 75 11
zorgtrajectplanner
03 217 73 54
fax
st.zorgtrajectplanner@zna.be
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