
 

 

 

DAGZIEKENHUIS 
Henri Dunantlaan 5 

9000 Gent 
 

 09 / 224 84 32 
 09 / 224 84 34 

GIDS bij uw BEHANDELING in het CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS  
www.orthopedie-janpalfijn.be/info-voor-patienten 
www.orthopedie-janpalfijn.be/opname-en-ontslag 

 
Er werd met u afgesproken dat u een behandeling/ingreep zal ondergaan op basis 
van daghospitalisatie. U wordt s’ morgens opgenomen en u mag ten laatste om 
18.00 u terug naar huis ( het Dagziekenhuis sluit om 18.00 u; op de afdeling Kort 
Verblijf kan u wat langer blijven ). Het dagziekenhuis bevindt zich op het verdiep C2. 
 
U wordt de dag van de opname verwacht aan de Opnamedienst ( C0 ) : om de 
ingreep in de beste omstandigheden te laten verlopen vraag ik u tijdig op de afspraak 
aanwezig te zijn. U meldt zich aan de opnamedienst  nadat U een volgnummer hebt 
genomen aan het onthaal in de hoofdingang : maak uw taalkeuze en kies voor het 
blauwe blokje “ dagopname - kortverblijf “. 
 
RAADGEVINGEN. 
 
1. Breng de omslag met alle documenten mede ! 
 
2. Indien, door onvoorziene omstandigheden, de geplande behandeling/ingreep niet 
zou kunnen doorgaan, dient u zo vlug mogelijk contact op te nemen met het 
Dagziekenhuis ( 09 / 224 84 32 ), de Receptie van het ziekenhuis (  09 / 224 71 11 ) 
of mijzelf ( via het nummer 09 / 224 71 11 ). 
 
3. Voor eventuele problemen na de ingreep kan u terecht bij : 
- uw huisarts 
- het Dagziekenhuis ( tussen 07.00 uur en 18.00 uur ( 09 / 224 84 32 ) 
- de polikliniek  Orthopedie en Traumatologie ( tussen 08.30 u  en 17.00 u  
  ( 09 / 224 85 80 ) 
- de Spoedgevallendienst ( na 18.00 u ( 09 / 224 89 67 )  
 
BELANGRIJKE INLICHTINGEN. 
 
1. U wordt verzocht de avond vóór de ingreep vanaf middernacht niet meer te eten     
( een lichte maaltijd ten laatste om 20.00 u is toegelaten ), te drinken, noch te roken. 
 
2.Gelieve vals gebit, bril, gehoorapparaat, haarspelden, kammen, piercings enz. uit 
te doen. 
 
3. Voor de vrouwelijk patiënten : graag geen schmink en geen nagellak. 
 

Ik wens u een aangenaam verblijf in het Dagziekenhuis ! 
 

Dr. G. Vandendriessche 
 

geert.vandendriessche@janpalfijngent.be 
www.orthopedie-janpalfijn.be 

www.janpalfijn.be 
 

 POLI Orthopedie 09 / 224 85 80 
 POLI Orthopedie 09 / 224 85 66 

                                                      SPOEDOPNAME 09 / 224 89 67                                            ( DK Gids Nl )                        
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