
 
    

Geachte , 

U wordt opgenomen in AZ Nikolaas Campus Sint-Niklaas L. De Meesterstraat 5 voor  (type ingreep )  

op (datum). 

Type verblijf : Dagziekenhuis of Gehospitaliseerd 

Type kamerkeuze : Gemeenschappelijke kamer of kamer alleen    

U laat zich inschrijven aan de receptie van het ziekenhuis op …………………………. om  ………..u. 

Men zal u van daaruit begeleiden naar de dienst waar u zal verblijven.  

U komt nuchter binnen, dwz niet eten vanaf 6u voor uw opname in het ziekenhuis. Heldere dranken 

mag u drinken tot 2 u voor opname (water, koffie of thee, appelsap, … maar GEEN melkproducten of 

alcohol. (Zie onze folder aangaande nuchterheidsbeleid) 

Om een vlotte opname mogelijk te maken, vragen wij u om volgende zaken mee te brengen :  

• bloedonderzoek 

• cardiogram (EKG) 

• radiografieën, CT-scan, NMR … die in uw bezit zijn 

• twee krukken (deze kan u huren bij uw mutualiteit) 

Ter attentie van de huisarts :  

Gelieve de resultaten van de volgende pre-operatieve onderzoeken mee te geven met uw patiënt(e) : 

• pre-operatief bloedonderzoek 

• EKG 

• Aangepaste thrombotische medicatie : …………………………………………………………………………… 

• Andere protocols die van belang kunnen zijn : ……………………………………………………………….. 

 

Mogen wij u vragen, bij gebruik van antithrombotische medicatie tijdig deze medicatie te stoppen en 

zo nodig te vervangen door een laag moleculair gewicht heparinoïde.  

 

Verslag van de operatie volgt.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Zachee, Dr. Hens, Dr. De Mulder, Dr. De Schepper, Dr. Matton, Dr. Dellaert, Dr Vundelinckx                                         

         

Uw operatie is bij ons reeds ingeboekt in ons programma en uw verblijf in het ziekenhuis is reeds doorgegeven aan de 

dienst opnameplanning. U dient zich enkel gewoon nog aan te melden op afgesproken dag en uur aan de receptie van het 

ziekenhuis. Indien zich hieromtrent nog wijzigingen zouden voordoen, gelieve dit dan zo snel mogelijk te laten weten op het 

secretariaat van onze praktijk op +32(0)3.500.76.30 en te vragen naar Patricia. 


