Je opname voorbereiden
Wat breng je mee?
Medisch
geneesmiddelen die je thuis inneemt (eventueel in de
thuismedicatiezak) ● verwijsbrief huisarts (indien nodig) ●
bloedgroepkaart ● allergiekaart ● vaccinatiekaart

Administratief
identiteitskaart ● mailadres ● telefoonnummer contactpersoon ● documenten
hospitalisatieverzekering ● documenten arbeidsongeval
voor materniteit: trouwboekje of erkenningsformulier

Persoonlijk
toiletgerief ● scheergerief ● nachtkledij ● ondergoed ● kamerjas ● gesloten pantoffels ●
eigen antiflebitiskousen ● GEEN waardevolle papieren of juwelen

Je kamerkeuze en de financiële gevolgen
Je kan je kamerkeuze doorgeven aan de dienst opname (route 1):
 tweepersoonskamer
geen kameropleg en geen ereloon voor de artsen
 éénpersoonskamer
kameropleg en ereloon voor de artsen (max. 100%)
 éénpersoonskamer luxe (enkel materniteit)
kameropleg en ereloon voor de artsen (max. 100%)
 rooming in standaard / privé
zie brochure pediatrie
Voor een verblijf in een éénpersoonskamer om medische redenen is er geen kamersupplement en geen
ereloon.

Vragen?

De dienst opname is te bereiken op 057 35 65 27.

Bereikbaarheid
Pendelbus

gratis bus tussen JYZ en:
poli Poperinge tussen 6u en 22u.
 vertrek op het uur vanaf de parking van poli Poperinge
 vertrek op het half uur vanaf JYZ Ieper naar poli Poperinge.
Diksmuide (WZC Yserheem) tussen 8u en 18u.
 Vertrek JYZ Ieper vanaf 9u om de twee uren.
 Vertrek Diksmuide vanaf 8u om de twee uren.
campus Wervik - RX Komen tussen 8u en 18u.
 Vertrek JYZ Ieper op het uur, om de twee uren naar campus Wervik
en om de twee uren naar RX Komen.
 Vertrek campus Wervik op het half uur, om de twee uren.
 Vertrek RX Komen 20 na het uur, om de twee uren. Tussenstop in
Waasten, Ploegsteert en Wijtschate.

Parkeren
Er is een ruime parking en fietsenstalling vóór het ziekenhuis. Je neemt een ticket aan de
slagbomen en betaalt aan de automaten in de inkomhall of in de zorgstraat.
Het eerste halfuur is parkeren gratis. Daarna is het tarief €1,50 voor een volledige dag.
Voordelige weekabonnementen verkrijg je aan het onthaal voor €5.
Andersvaliden kunnen gratis parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer
Uurregeling en traject van de lijnbus vind je in het folderrek in de inkomhall of op
www.delijn.be.

Routebeschrijving: Neem een kijkje op: www.yperman.net.
Jan Yperman Ziekenhuis ● Briekestraat 12 ● 8900 Ieper ● 057 35 35 35 ● info@yperman.net ● www.yperman.net ●
01.001N ● verantwoordelijke opname en onthaal - 20180821

Welkom in het Jan Yperman Ziekenhuis
Een team van artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere medewerkers helpen je graag om je verblijf
zo aangenaam mogelijk te maken. Wij wensen je een spoedig herstel!

Je opname

De dienst opname (route 1) regelt je administratie.
Aarzel niet om bijkomende inlichtingen te vragen.

Praktisch
Bezoek
Bezoek is toegelaten van 14u tot 20u30.
Materniteit, pediatrie, palliatieve zorg, intensieve zorg hebben een specifieke regeling
(terug te vinden op www.yperman.net of in de brochures van deze afdelingen).

Telefoon
Bij opname krijg je een persoonlijke geheime code om rechtstreeks vanuit je kamer te bellen.

WIFI
In het ziekenhuis is er gratis draadloos internet. Je ontvangt een code bij de dienst opname (route 1).

Kapper – pedicure – manicure
Je maakt een afspraak via de verpleging. Betaling gebeurt via je factuur.

Bibliotheek
Wekelijks komt de ziekenhuisbib langs.
Bij je vertrek geef je de gratis geleende boeken af aan de verpleegpost van je dienst.

Bistro
De bistro is open:
 van 9u tot 18u op weekdagen
 van 14u tot 18u tijdens weekends en feestdagen.
Voor patiënten is het gebruik van alcoholische dranken verboden.
Een kamerjas of dagkledij is eveneens vereist bij elk bezoek aan de bistro.

Shop in de zorgstraat
De shop2be in de zorgstraat biedt kranten, cadeautjes en versnaperingen
aan en is open:
 elke weekdag van 8u tot 19u
 op zaterdag van 10u tot 18u30
 op zondag en feestdagen van 13u tot 18u30.

Roken
Volgens KB 15.05.1990 is roken in een
ziekenhuis verboden.
Roken mag enkel op het binnenterras.
Verwittig bij het verlaten van de dienst
altijd de hoofdverpleegkundige.
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