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Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
U zal opgenomen worden in het OLV-Ziekenhuis Aalst  
 
op  …..../……../……………….. om ………… uur  
 
op de afdeling Neurochirurgie-MKA. 
 
 
Uw hoofdverpleegkundige is Mevrouw Stroobants Iris. 
 
Gelieve bij opname in het ziekenhuis, U eerst aan te melden bij de dienst inschrijvingen 
waar men U zal verder helpen bij de administratieve regelingen. 
 
Wij houden rekening met uw kamerkeuze.  Daar de vraag naar éénpersoonskamers groot is, 
zal het niet altijd onmiddellijk mogelijk zijn aan uw vraag te voldoen.  
 
Mag ik u vragen het volgende mee te brengen : 
 

o Identiteitskaart 
o Sis-kaart 
o Gerief voor uw persoonlijke verzorging : 

 pyjama/slaapkleed,  kamerjas, pantoffels, toiletgerief, handdoeken, 
washandjes, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief en kam. 

 Wij vragen dat u een slip draagt bij vertrek naar operatiezaal. 
o Bloedgroepkaart en allergiekaart 
o Alle door u gebruikte medicatie : 

 bloedverdunners (asaflow-aspirine-aspégic-marevan-sintrom-marcoumar-
persantine-enz.) worden 7 dagen voor de ingreep gestopt en dit in 
samenspraak met de behandelende geneesheer en huisarts. 

 Atttesten van bepaalde medicatie 

 Stop met het innemen van ontstekingsremmers 

 Neem géén slaapmiddelen de nacht voor de ingreep 
o Stop met roken 
o Eventueel formulieren van arbeidsongeschiktheid en/of hospitalisatieverzekering 

meebrengen 
o Halskraag (bij cervicale ingrepen) 
o Telefoonnummer of contactadres familie en/of buren 
o Naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts 
o Recente radiografieën !! 
o Uitslagen van reeds gedane onderzoeken 
o Belangrijke geldsommen en kostbaarheden laat u beter thuis 

 
 
 
 
  



Aan de inschrijvingsbalie kan u voor op de kamer een telefoon aanvragen. 
 
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kan u ons bereiken op het nummer :  
 
Secretariaat :   053 / 72.43.73 
Verpleegafdeling :   053 / 72.44.85 
 
Wij hopen dat u verblijf zo goed mogelijk verloopt en wensen u een spoedig herstel toe. 
 
Mogen wij u ook vriendelijk vragen, uw bezoekers eraan te herinneren om de bezoekuren te 
respecteren in uw eigen  belang als patient & de organisatie op de afdeling. 

  
Bezoekuren :  
 
Mid-care :   elke dag van 14h30 tot 15h30 & van 18h00 tot 19h00 

(maximum 2 personen per patient) 
 
Verpleegafdeling :  elke dag van 14h00 tot 20h00  
 
Intensieve zorgen :  elke dag uitsluitend om 13h30 tot 13h45 & 19h00 tot 19h15 

(maximum 2 personen per patient) 
 
 
 
 
Dokters & Verpleegkundig personeel 
Afdeling Neurochirurgie OLV Aalst           
 
 


