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Algemene orthopedie
Schouderpathologie
Heup- en knieletsels
Sportletsels

Opname in het ziekenhuis
Indien er op de consultatie de beslissing wordt genomen om een operatie uit te voeren, zal deze gebeuren in het AZ
Monica te Antwerpen (Eeuwfeestkliniek) of te Deurne (O.L.V. Middelaresziekenhuis).
De praktische bespreking van de opname gebeurt op de consultatie waar alle nodige papieren worden meegegeven
met de nodige informatie. Afhankelijk van het type ingreep zal de opname gebeuren in het daghospitaal of op de
opname afdeling.
Er kan indien nodig reeds een verlengd verblijf op de revalidatie afdeling APRA in het AZ Monica APRA Antwerpen
besproken en geregeld worden.
Afhankelijk van de soort ingreep, de gezondheid en de leeftijd dienen er pre-operatieve onderzoeken te gebeuren,
deze kunnen gebeuren via de huisarts of via de dienst anesthesie van het AZ Monica Antwerpen. Als richtlijn kan het
volgende schema gebruikt worden: schema preoperatieve onderzoeken.
Er dient tevens steeds een preoperatieve vragenlijst ingevuld te worden die samen met de noodzakelijke onderzoeken
meegebracht moet worden bij de opname in het ziekenhuis. Deze beide documenten zijn af te drukken via de
desbetreffende link in pdf en kunnen zo ingevuld worden.
Voor meer informatie betreffende anesthesie kan U terecht op de website van de dienst anesthesie van het
ziekenhuis of telefonisch via het secretariaat: 03 240 22 78.
Indien er bloedverdunnende medicatie wordt genomen, dient U de arts en de anesthesist hiervan zo snel mogelijk op
de hoogte te brengen. Deze medicatie dient mogelijks gestopt te worden en vervangen door inspuitingen.
Tevens dienen bij opname steeds alle radiografische documenten meegebracht te worden gezien deze van
noodzakelijk belang zijn bij de ingreep.
U dient stipt het opname uur te respecteren dat met U werd afgesproken om de opname en het operatieprogramma
zo vlot als mogelijk te laten verlopen.
Bij opname dient U zich aan te melden aan de receptie van het ziekenhuis met uw SIS kaart en identiteitskaart.
Indien u beschikt over een hospitalisatieverzeke ring brengt U eventueel ook uw kaart hiervan mee zodat deze in het
computer-systeem kan worden ingebracht. Tevens dienen eventueel de nodige papieren van het ziekenfonds en de
hospitalisatie-verzekering meegebrach t te worden om te laten invullen. Deze dienen bij opname afgegeven te worden
aan de verpleging die ze in het medisch dossier zal steken zodat ze door de arts kunnen ingevuld worden.
Na registratie aan de receptie zal U naar de desbetreffende afdeling gebracht worden en voorbereid worden voor de
ingreep.
Bij opname de dag van de operatie dient U vanaf middernacht nuchter te zijn indien niet anders vermeld.(niet eten
of drinken, wel nemen van normale medicatie)
De operatiezalen beschikken allemaal over een volledige digitalisatie zodat er bij arthroscopische ingrepen digitale
foto’s en video opnamen kunnen gemaakt worden die nadien op de controle consultatie samen besproken kunnen
worden.

Daghospitaal
Het daghospitaal bevindt zich op de 5e verdieping.
Diensthoofd is Carina Apers die zich met een entousiast team dagelijks inzet om de beste zorgen te verlenen.
In het daghopsitaal bestaat de mogelijkheid om op een 1-persoonskamer te verblijven, indien U hiervan gebruik wenst te
maken dient U dit vooraf kenbaar te maken zodat een kamer kan gereserveerd worden.
Bij opname zal de verpleegkundige U voorbereide n voor de heelkundige ingreep en U op tijd naar de operatiekamer
brengen. Na de ingreep verblijft U tijdelijk op de ontwaakkamer en wordt U nadien terug naar de kamer gebracht.
De kinesist zal na het ontwaken reeds langskomen om de nodige oefeningen aan te leren voor thuis. Tevens zal de
anesthesist U nog zien voor het ontslag.
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Dr Vandevelde zal steeds voor het ontslag uit het daghospitaal de uitgevoerde ingreep komen bespreken en de nodige
ontslagpapieren overhandigen zoals, ontslagbrief voor de huisarts, medicatie voorschrift, kinesitherapie voorschrift,
postoperatieve richtlijnen, werkonbekwaamheid en eventueel de ingevulde verzekeringspapieren.
Bij ingrepen aan de onderste ledematen zoals knie, enkel of voet worden er best voordien krukken voorzien die
meegebracht worden, deze zijn te verkrijgen bij het ziekenfonds, de bandagist of het OCMW.
Het ziekenhuis kan meestal verlaten worden vanaf 16 uur en de patiënt moet afgeh aald worden, zelf rijden of op eigen
middelen naar huis gaan is niet toegelaten.

Opname op afdeling orthopedie
De afdelingen orthopedie bevinden zich op de 1e verdieping en bestaan uit 2 units.
Indien U de dag voor de operatie wordt opgenomen zal in de late namiddag de anesthesist nog langskomen en zullen de
noodzakelijke pre-operatieve onderzoeken en radiografieën nog kunnen gebeuren. Indien U de dag van de operatie
binnenkomt dienen deze onderzoeken reeds voordien uitgevoerd te zijn.
Het is zeer belangrijk dat U alle noodzakelijke documenten meebrengt die van belang zijn bij de opname en de operatie,
hiervoor werd er een controlijst gemaakt die U kan gebruiken en hier kan afdrukken.
Dr Vandevelde bespreekt postoperatief hoe de operatie verlopen is en zal U tijdens het verblijf zelf volgen.
Dagelijks zal de kinesist langskomen en zullen er oefeningen uitgevoerd worden in de oefenzalen. Ook zal de ergotherapeut
U begeleiden tijdens de opname. Op uw vraag kan de sociaal assistente ook de thuissituatie bespre ken en eventueel
praktische regelingen treffen voor thuis.
De duur van de opname wordt vooraf steeds afgesproke n maar kan tijdens het verblijf aan de omstandigheden aangepast
worden. Indien nodig kan er een verlengd verblijf geregeld worden op de revalidatieafdeling die verbonden is aan het
ziekenhuis en over een zeer dynamisch team kinesisten beschikt same n met de meest moderne revalidatie technieken die
momenteel op de markt zijn.
Elke kamer beschikt over een flatscreen televisie en heeft op vraag beschikking over een draadloze internet verbinding.
Indien U nog verdere praktische vragen hebt betreffende de opname kan U steeds terecht bij de verpleegster Ann.
Wij wensen U bij de opname in het ziekenhuis een aangenaam verblijf en een zeer voorspoedig herstel waarvoor we alles in
het werk zullen stellen.

informatie: info@drvandevelde.be
Afspraak Kontich en AZ Monica: 0472 600 500
Afspraak Vlaamsekaai: 03 238 73 22

