Welkom op het
endoscopisch
dagziekenhuis
EndoDZ.001N

bezoek

van 14u tot 18u



057 35 62 91



pdzh@yperman.net



www.yperman.net/afdelingen
3de verdieping Y-blok – Kamers 302-312

WIE ZIJN WE?
1. Artsen
1.1.

Artsen-specialisten:

Dr. C. Feys

Dr. Gallant

Dr. K. Thorrez

Dr. Vanbesien

1.2. Artsen-assistenten
Komen mee met de artsen-specialisten.
2. Verpleging



Adjunct-hoofdverpleegkundige
Verpleegkundig en zorgkundig team
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Marleen, Monique, Katrien & Linda.
3. Ondersteunend team
We benaderen de patiënt altijd MULTIDISCIPLINAIR: dit houdt in dat er op alle niveaus
overleg is met een team van ondersteunende medewerkers:
Patiëntenbegeleiding: op aanvraag of indien nodig kom Maeyke en / of Mieke langs om de
patiënt te begeleiden
Diëtist: een diëtist komt niet langs, omdat de maaltijden op onze afdeling aangepast zijn.
Medewerker schoonmaak: een wisselend team van de schoonmaakploeg komt langs om
de afdeling te onderhouden

.
Uiteraard is iedereen gebonden door het ber
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HOE ZIET DE DAGINDELING ERUIT?
Patiënten komen om 7u30 naar het endoscopisch dagziekenhuis waar de
darmvoorbereiding wordt verricht.
Labo- of andere onderzoeken gebeuren ook in de voormiddag. Patiënten die thuis de
darmvoorbereiding verrichten komen om 11u30 binnen. Na de voorbereiding worden de
patiënten naar de onderzoekskamer gebracht.

Nadien komt de patiënt terug op het dagziekenhuis. Na ½ uur of 1 uur afhankelijk van het
onderzoek mag de patiënt eten. De behandelende arts komt langs voor ontslag
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WELKE PATIËNTEN ZIJN HIER OPGENOMEN?
Patiënten die een maag-darmonderzoek moeten ondergaan zowel onder matige of
diepe sedatie.
Patiënten die een echo endoscopie moeten hebben




Maag- darmonderzoeken die nodig zijn omwille van:
ziekte van crohn
positief tekenen op staal van bevolkingsonderzoek.
familiale belasting darmkanker.
hercontrole darmonderzoek
preventieve controle
blijvende diarree
abnormaal gewichtsverlies
algemene malaise
maagzweer
maagontsteking
blijvende misselijkheid
….













Meer info? Bezoek de infomuur op route 76
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WAAR VIND JE DE DIENST?
1. Waar vind je de dienst in het Ziekenhuis?

EndoDZ &
shortstay D1

2. Hoe ziet mijn dienst eruit?

Mijn kamernummer: ……….
dagzaal

trappen
toiletten
bloemvazen
verpleegpost

Kamers EndoDZ
dokterskamer

trappen

liften

bezoekersliften

trappen
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VRAGEN?
Zit je met vragen? Contacteer de verpleegkundigen op jouw dienst voor
meer informatie of raadpleeg de website van het Jan Yperman
Ziekenhuis.
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057 35 62 91



pdzh@yperman.net



www.yperman.net/afdelingen
3de verdiep Y-blok – Kamers 302-312
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