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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

Patiëntenbrochure 

 

 

 

 

 

 

We wensen u een aangenaam verblijf 
en een goed herstel. 
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Uw afspraak  

…/…/…  om  ...u… 

 

 

Onze contactgegevens 

Indien er vragen zijn of u wilt uw afspraak ver-
plaatsen, kunt u ons hier bereiken.  

 

 Maandag tot vrijdag:  

 8u30-12u30  

 14u30-18u30 

 Telefoonnummers  

 051/33.44.13 

 051/33.44.14 

 

 E-mailadres 

 preoperatieveraadpleging@sjki.be 
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Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste patiënt, 

 

Binnenkort zult u een operatie ondergaan in de 
Sint-Jozefskliniek. 

 

Om deze in de meest veilige omstandigheden 
te laten doorgaan, is een goede voorbereiding 
en voldoende informatie heel belangrijk. De 
dienst preoperatieve raadpleging wil u daarbij 
helpen. 

 

Wie zijn we?  

 

 Lore Decru  

 Annick Verhelst 

 Elke De Waele  

 

Verloop van een opname 

 

1. De arts zal met u de operatie overlopen en 
beslissen of u al dan niet naar de huisarts 
moet. Dit mag maximaal 30 dagen voor de 
ingreep ingepland worden. Alsook wordt er 
voor u een afspraak geregeld met de dienst 
preoperatieve raadpleging. 

2. Na het gesprek met de arts gaat u naar de 
opnamedienst om uw kamerkeuze door te 
geven.  

3. Op het moment van uw afspraak bij de pre-
operatieve raadpleging, kijken we uw dos-
sier na op volledigheid. Er worden op de 
raadpleging verschillende vragen gesteld in 
verband met de voorgeschiedenis, medica-
tie, allergieën,...voor een veilig verloop van 
de ingreep.  

 

 

Bij uitzondering wordt u soms onmiddellijk na 
de consultatie van de chirurg naar ons door-
verwezen. 

 

Wat meebrengen naar de raadpleging?  

 

 Identiteitskaart 

 Medicatielijst: naam, dosis en tijdstip 

 Ingevuld operatieboekje 

 Eventueel andere documenten van de 
huisarts  (ECG, labo,…) 

Waar kan je ons terugvinden?  

 

Als u van de parking naar de hoofdingang 
gaat, vindt u ons op de hoek naast de fietsen-
stalling. 

U zal een bord met ‘preoperatieve raadpleging’ 
tegenkomen.   
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