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Informatieflyer HAVA 1 
 

Welkomstwoord 

Welkom op HAVA 1, een dagziekenhuis/kortverblijfafdeling. HAVA staat voor hart en vaat. 
Dit wijst erop dat je ofwel voor hartklachten, ofwel voor een operatieve ingreep aan jouw hart 
of bloedvaten bent opgenomen. 

Jouw opname roept ongetwijfeld heel wat vragen op. Met deze flyer wordt getracht alvast 
enkele vragen te beantwoorden. Heb je na het lezen nog vragen, aarzel dan niet om jouw 
opmerkingen of suggesties te melden aan de medewerkers. Je kan ook steeds bij de 
hoofdverpleegkundige van de afdeling terecht. 

Wij wensen jou een aangenaam verblijf en een spoedig herstel! 

Bezoekuren 

Om de rust van onze patiënten te garanderen, vragen wij jou rekening te houden met de 
bezoekregeling. De bezoekuren lopen van 15u00 tot 19u00. Wij vragen dan ook een stipte 
naleving van deze bezoekuren. 

Per patiënt zijn we bereid één vertrouwenspersoon toe te laten. Voor deze persoon 
verruimen we de bezoekuren van 11u00 tot 19u00. 

Artsen  

Cardiologie Cardiochirurgie Vaatheelkunde 
• Dr. L. Janssens 
• Dr. W. Dewilde 
• Dr. K. Dewilder 
• Dr. J. Roosen 
• Dr. P. Debruyne 
• Dr. T. Rossenbacker 
• Dr. F. Charlier 
• Dr. B. Vankelecom 
• Dr. B. Ector 

• Dr. L. Haenen  
• Dr. H. Deferm 
• Dr. H. De Praetere 

• Dr. J. Verbist 
• Dr. W. Van Den Eynde 
• Dr. F. Gryffroy 

 

Verpleegkundig team 

Het verpleegkundig team van HAVA 1 staat onder leiding van Eva Decuyper, de 
hoofdverpleegkundige. Ze wordt bijgestaan door een team enthousiaste verpleegkundigen. 
Zij staan in voor de continuïteit van het zorgproces en vormen een aanspreekpunt voor jou 
en jouw familie. Bij eventuele vragen i.v.m. de verzorging of jouw verblijf kan je hen altijd 
aanspreken.  

Tijdens het verblijf is het mogelijk dat er een collega van de dienst Cardiale Revalidatie 
langskomt om de revalidatie na jouw ziekenhuisopname te bespreken. 

Indien je een afspraak wenst met een andere medewerker zoals een kinesist, diëtist, of 
sociale medewerker kan je steeds bij het verpleegkundig team terecht. 

Op de afdeling werken ook studenten verpleging. Hun inzetbaarheid is afhankelijk van hun 
studiejaar. Onder de verantwoordelijkheid van een verpleegkundige zullen zij doorgroeien tot 
zelfstandig functionerende verpleegkundigen. 
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Ontslag uit het ziekenhuis 

De datum en het tijdstip van uw ontslag worden door de behandelende arts bepaald.  
De ontslagbrief met eventuele volgende afspraken wordt met jou overlopen en besproken. 
Je verlaat het ziekenhuis in principe na het ontbijt tussen 8u30 en 10u00. Indien er nog 
bijkomende onderzoeken nodig zijn, kan dit uur wijzigen. Hiervan word je de avond voordien 
op de hoogte gebracht. 
Bij dagbehandeling mag je uiteraard dezelfde dag naar huis. 
  
Houd tijdens de opname en ten laatste op het moment van ontslag de nodige documenten bij 
de hand die door de arts moeten ingevuld worden, zoals bijvoorbeeld een attest 
werkonbekwaamheid of een document voor de hospitalisatieverzekering. 
 
Praktische weetjes  
 
Telefoon 
Je kan jouw persoonlijke gsm gebruiken. In alle kamers kan er in principe een telefoon ter 
beschikking gesteld worden. Het nummer is te vinden op het toestel. Om extern te bellen, 
heb je een telefooncode nodig. Deze is aan het onthaal te verkrijgen. 
  
Voeding 
Gezien jouw korte opname krijg je een standaardmenu aangeboden. Wens je dieetvoeding 
(glutenvrij, suikervrij, vegetarisch,…) of een andere aanpassing, dan hoort de verpleging dit 
graag van jou. 
  
Geld en waardevolle voorwerpen 
Er wordt geadviseerd geen geld of waardevolle zaken mee te brengen naar de afdeling. 
Wanneer je echter toch waardevolle zaken meebrengt, kan je deze ter bewaring aan de 
verpleging meegeven. Indien je in de lounge verblijft, zijn er lockers beschikbaar waarvan je 
gebruik kan maken. 
  
Roken 
Roken is enkel toegestaan buiten aan de hoofdingang in de hiervoor voorziene ruimte. Er 
wordt aangeraden te stoppen met roken. Als je daarbij geholpen wilt worden, kan de 
tabacoloog van het ziekenhuis voor jou gecontacteerd worden. 
  
Verlaten van de afdeling 
Omwille van verpleegkundig toezicht (eventuele hartritmemonitoring, punctieplaatsen en 
bedrust) kan dit enkel na overleg en mits goedkeuring van de dienstdoende 
verpleegkundige. Spreek hem/haar hierover aan.  

Tips voor bezoekers 

• Beperk het aantal bezoekers per keer tot maximaal twee personen per patiënt. 
• Respecteer de rust van alle patiënten. 
• Laat jouw kinderen nooit onbewaakt door de gang lopen. 
• Verlaat de kamer wanneer er een zorgverlener langskomt voor verzorging of onderzoek. 
• Boven de kamerdeur hangt een lampje met een kleurcode: 

 Rood: de kamer is niet toegankelijk 
 Wit: de beloproep is geactiveerd, de verpleegkundige komt 

• Het is mogelijk dat de patiënt niet aanwezig is op de kamer omwille van een onderzoek of 
behandeling. De verpleegkundige op de afdeling geeft jou hierover graag meer 
informatie. 


	Tips voor bezoekers
	 Beperk het aantal bezoekers per keer tot maximaal twee personen per patiënt.
	 Respecteer de rust van alle patiënten.
	 Laat jouw kinderen nooit onbewaakt door de gang lopen.
	 Verlaat de kamer wanneer er een zorgverlener langskomt voor verzorging of onderzoek.
	 Boven de kamerdeur hangt een lampje met een kleurcode:
	 Rood: de kamer is niet toegankelijk

