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Het internistisch dagziekenhuis
Dit is een verpleegafdeling binnen het JYZ
waar niet-operatieve onderzoeken of
dagbehandelingen gebeuren.

Optimale zorg
Dankzij een multidisciplinair team
Het vaste team


De
behandelende
arts
is
verantwoordelijk voor het verloop van het
onderzoek of behandeling en volgt de
evolutie van de gezondheidstoestand van
de patiënt op.



Het verpleegkundig team begeleidt de
patiënten tijdens hun dagopname, geeft
uitleg en beantwoordt de vragen van de
patiënt, zorgt voor de voorbereidingen op
het onderzoek of behandeling, dient de
verzorging
toe,
biedt
medische
ondersteuning
en
overloopt
het
tijdschema van de dag met u.



De logistieke medewerker brengt de
patiënt naar de kamer, verschaft
algemene info over de kamer, komt langs
met koffie, water, soep, maaltijden en
zorgt voor de begeleiding naar het
onderzoek en terug naar de kamer.

Dat is bijvoorbeeld voor:






Bronchoscopie
CT-scan
Coloscopie
Biopsie
Medicatietoediening

Extra
Om patiënten ‘de beste zorg’ aan te
bieden, werkt de dienst multidisciplinair
samen met


de sociaal verpleegkundige: zorgt
samen met de patiënt en zijn of haar
familie
voor
optimale
mantelzorg.
Patiënten kunnen bij hen terecht met
administratieve
vragen
over
thuisverpleging,
hulpmiddelen,
oplossingen voor verplaatsingen van en
naar het ziekenhuis en aanvragen voor
tot terugbetaling of tegemoetkoming.



psychologen: staan ter beschikking om
de patiënt en zijn of haar familie te
ondersteunen en te begeleiden in deze
periode.



de pastorale dienst van het JYZ.

Contacteren kan via de verpleegkundige.

Vragen, opmerkingen, info, uitleg?
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Alle medewerkers van het JYZ
beantwoorden ze graag.

Een dagopname
Wat breng je mee?





SIS-kaart en identiteitskaart
Een lijstje van de huidige thuismedicatie
Telefoonnummers van contactpersonen
Eventueel wat lectuur, handwerk, laptop

Hoe verloopt dit?


















Na het onderzoek dient de verpleegkundige de nodige zorgen toe.
Als de behandeling afgelopen is,
verwijdert de verpleegkundige het
infuus.
De behandelende arts komt langs om de
patiënt te zien, de toestand te bespreken
en ontslag te geven.
Nu kan de patiënt met een eventuele
nieuwe afspraak, medicatie of brief voor
de huisarts naar huis vertrekken.

Contacteer steeds een verpleegkundige als ter
hoogte van de insteekplaats van de katheter
plots pijn, een branderig gevoel, roodheid of
zwelling optreedt.

Inschrijving gebeurt telkens aan de
check-in van het JYZ.
Na inlezing van de SIS-kaart en
identiteits-kaart, krijgt de patiënt klevers
en een identificatiebandje in het bureau
van de dagopname – waar ook een code
voor gratis draadloze internetverbinding
gevraagd kan worden –.
Volg route 57 naar de vijfde verdieping.
De logistieke medewerker brengt de
patiënt naar de toegewezen kamer. Er
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met de gewenste kamerkeuze.
De verpleegkundige komt langs om
enkele vragen over de algemene
toestand te stellen (o.a. thuismedicatie,
bloeddruk, gewicht) en treft de nodige
voorbereidingen voor het onderzoek of de
behandeling.
Afhankelijk van het soort onderzoek of
behandeling, wordt soms bloed geprikt
en een waakinfuus geplaatst. Dit bevat
geen medicatie en is enkel bedoeld om te
vermijden dat de infuusleiding verstopt.
Daarna wordt de behandeling gestart op
de kamer of begeleidt de logistieke
medewerker de patiënt naar de plaats
waar de behandelende arts het
onderzoek uitvoert.
Het is mogelijk dat de behandelende arts
beslist om de behandeling niet te
beginnen als de laboresultaten niet
geanalyseerd zijn.
Als het onderzoek achter de rug is, brengt
de logistieke medewerker de patiënt terug
naar de kamer.
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Internistisch dagziekenhuis JYZ
van maandag tot en met vrijdag van
7u tot 19u30
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