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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk.  
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Welkom op onze dienst 

Namens het team van de verpleegeenheid pneumologie (longziekten) 
heten wij u van harte welkom op onze dienst. Met deze brochure willen 
wij u informeren over uw verblijf op onze afdeling. Algemene informatie 
over administratie, ontslagprocedure, niet-medische begeleiding, 
accommodatie, enzovoort vindt u in de onthaalbrochure die u normaal 
gezien bij inschrijving voor uw opname heeft ontvangen of op 
www.azturnhout.be.  Indien u deze niet ontvangen heeft, vraag ernaar bij 
de verpleegkundige. 
 
Indien u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met uw behandelende arts of de verpleegkundigen. We wensen 
u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout en een spoedig herstel. 
 
Gelieve deze brochure mee te brengen bij uw opname in het ziekenhuis.  

Wie zijn we en wat doen we? 

De afdeling is verdeeld in drie zones. Voor elke zone is er per shift één 
verpleegkundige verantwoordelijk. Deze verpleegkundige zal voor al de 
patiënten zorgen die in haar/zijn zone liggen (toedienen medicatie, 
wondzorg, afnemen stalen, algemene hulp, …). Zij/hij is uw 
aanspreekpunt en zal zich aan u voorstellen bij het begin van de shift.  

Voorstelling van het multidisciplinair team 

Op de dienst pneumologie wordt u met de beste zorgen omringd door 
een multidisciplinair team: artsen en zorgverleners van verschillende 
medische disciplines hebben regelmatig overleg en werken voor elke 
patiënt een behandeling uit op maat, die zo goed mogelijk aansluit bij uw 
specifieke noden en wensen. Het team streeft ernaar om uw herstel zo 
vlot mogelijk te laten verlopen, zodat u weer snel naar uw vertrouwde 
omgeving kunt. 

Medisch team 

Tijdens het bezoek van uw arts hebt u de kans om vragen te 
stellen over uw gezondheidstoestand, onderzoeken of de 
behandeling die u ondergaat. Dagelijks komt uw arts bij u langs op 
de afdeling. Uw behandelende arts volgt uw toestand permanent 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=fa7af6ce-c23e-4267-85f7-cbf8e9ab2fc6
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op. In het weekend komt er een arts van wacht langs die uw 
dossier en eventuele problemen met de verpleging bespreekt.  

 

 Dr. Decoster 

 Dr. Driesen 

 Dr. Van den Heuvel 

 Dr. Vanhees 

 Dr. Legius 

Verpleegkundig team 

De hoofdverpleegkundige van onze afdeling is Joris Van 
Hoorenbeeck. Hij wordt bijgestaan door een volledig team van 
verpleegkundigen, zorgkundigen, stagiairs, logistiek assistenten en 
onderhoudspersoneel. De verpleegkundigen zijn per dag verdeeld 
over de afdeling. Zo zal er steeds een verpleegkundige 
verantwoordelijk zijn over een aantal kamers. De verpleegkundigen 
zijn volledig op de hoogte van uw gezondheidstoestand en de 
behandeling of onderzoeken die zullen volgen. Aarzel daarom niet 
om uw vragen aan hen te stellen!   

Andere zorgverleners 

Afhankelijk van uw ziektebeeld en nodige behandeling zullen er 
nog andere zorgverleners betrokken zijn in het multidisciplinair 
team. Dit kunnen medewerkers van de sociale dienst zijn, maar 
ook psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, 
kinesisten, enzovoort.  
 
We verwijzen u graag naar de algemene onthaalbrochure of de 
website van AZ Turnhout voor alle info over extra 
patiëntenbegeleiding in ons ziekenhuis.   

Wat brengt u mee bij een opname? 

We verwijzen u graag naar alle informatie in de onthaalbrochure van AZ 
Turnhout of naar de website www.azturnhout.be. Hier vindt u de nodige 
informatie over wat u bij een opname best meebrengt voor de 
administratieve afhandeling, voor de verpleging en arts en voor uzelf (bv. 
gebruik van medicatie). 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=5d7cfad8-18b3-4f0c-86fb-58f536809cef
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Uw verblijf op de afdeling pneumologie 

Dagindeling 

Elke voormiddag komt de longarts langs op de kamer. Bent u weg voor 
een onderzoek, komt de arts later op de dag terug. 
De arts zal u onderzoeken, resultaten meedelen en uw behandeling 
toelichten. Indien u daarbij vragen heeft, vraag dan gerust om meer 
uitleg.  
Indien u formulieren bij heeft die door een arts moeten worden ingevuld 
(werkgever, verzekering, school, …), overhandigt u die best tijdens de 
zaalronde aan de arts. De ingevulde formulieren zullen bij ontslag 
worden meegegeven. 
Om organisatorische reden is het mogelijks niet uw vertrouwde longarts 
die zal langskomen. Bij ontslag uit het ziekenhuis, krijgt u wel een 
controle-afspraak mee bij uw vertrouwde longarts.  
 
Indien ook je familie een gesprek met de longarts wenst, vraag dan aan 
de verpleging om een afspraak te noteren. 
 
 
Ochtend 

 Bloedname 

 Toediening medicatie 

 Ochtendverzorging 

 Ontbijt 

 Bezoek arts 

 Onderzoeken 

 Bedopschik 

 Bloeddruk en koorts meten 
 
Middag 

 Medicatie toedienen 

 Middagmaal 
 
Namiddag 

 Medicatie toedienen 

 Avondmaal 
 
Avond 

 Medicatie toedienen  

 Info over onderzoeken ‘s anderendaags 
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Onderzoeken 

Tijdens uw verblijf voeren we een aantal onderzoeken uit om een beter 
inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand. Vooraf wordt u op de 
hoogte gebracht van welke onderzoeken de volgende dag gepland zijn 
en of u hiervoor nuchter moet zijn of niet. In de mate van het mogelijke 
geven wij u ook het juiste uur waarop het onderzoek zal doorgaan. We 
kunnen dit uur niet altijd garanderen, omdat soms wijzigingen in planning 
optreden.  Wanneer er voor u onderzoeken gepland zijn, vragen wij u om 
op de afdeling te blijven.  

Praktische tips 

Kamerkeuze 

Indien u geen overeenkomst getekend heeft voor een 
éénpersoonskamer, komt u mogelijks op een meerpersoonskamer 
te liggen. 
Let wel: indien u wél tekent voor een éénpersoonskamer, worden 
er extra kosten aangerekend. Deze kosten zijn niet door elke 
hospitalisatieverzekering gedekt. Informeer u hiervoor bij uw 
verzekering om onaangename verrassingen nadien te vermijden. 

Diefstal 

Jammer genoeg worden er regelmatig waardevolle voorwerpen 
gestolen. Wij raden u aan om waardevolle voorwerpen thuis te 
laten. Berg uw gsm, juwelen, laptop, … op als u niet op de kamer 
bent. Er is een klein kluisje voorzien in elke kleerkast. Maak er 
gebruik van. 

Sociale dienst 

Heeft u nood aan extra hulp thuis (verpleging, poetshulp, 
familiehulp, maaltijden aan huis, …) dan kunt u beroep doen op de 
sociale dienst. 
Ook wanneer u denkt niet onmiddellijk naar huis te kunnen als uw 
behandeling erop zit, kunt u (of uw familie) contact opnemen met 
de sociale dienst. Meld dit al op de eerste dag van de opname, 
zodat er al snel concrete afspraken gemaakt kunnen worden. 
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Rookstopbegeleiding 

Indien u wenst te stoppen met roken, kunt u beroep doen op een 
rookstopbegeleider. Deze zal samen met u een rookstopplan ‘op 
maat’ opstellen. Informeer hierover bij de verpleegkundige. 

Weetjes 

Verder verwijzen we u graag naar de algemene onthaalbrochure of de 
website www.azturnhout.be voor alle info over bezoekuren, telefoon, 
radio, tv, maaltijden, enzovoort.  

Terug naar huis 

Wat u mee krijgt bij ontslag en wanneer u het ziekenhuis mag verlaten 
na de ingreep, leest u op www.azturnhout.be of in de algemene 
onthaalbrochure die u bij de inschrijving heeft meegekregen.  
 
U hoeft niets te betalen bij vertrek. Indien u hulp nodig heeft om thuis te 
geraken of vragen heeft over thuiszorg, meld dit aan de 
verpleegkundige. De sociale dienst van AZ Turnhout kan u wellicht 
verder helpen.  

 
Indien u, tegen het advies van uw arts in, het ziekenhuis zou willen 
verlaten, dan dient u een verklaring te ondertekenen waarbij u de arts en 
de instelling van elke verantwoordelijkheid ontslaat. Zelfs indien u dit 
formulier weigert te ondertekenen, kunnen noch uw arts, noch de 
instelling verantwoordelijk geacht worden voor de gevolgen van uw 
voortijdig vertrek. 

Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de dienst pneumologie op het 
nummer 014 40 62 01. 
 
Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt op onze 
afdeling. Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout, 
een goede thuiskomst en een spoedig herstel. 
 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7b262e76-f628-4a46-a40e-7ce8c6397f93
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=506de8cf-2257-4d10-a16a-5a2edf4330a2
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Meer informatie over uw factuur en de ombudsdienst van het ziekenhuis 
leest u in de algemene onthaalbrochure of op de website 
www.azturnhout.be. Heeft u geen onthaalbrochure ontvangen bij uw 
inschrijving, vraag ernaar bij de verpleegkundige.  

Wie contacteren bij vragen of problemen? 

Afdeling pneumologie 
Campus Sint-Elisabeth  
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 62 01 
 
Sociale dienst 
Renske Goris 
014 40 68 72 

  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d96b7a19-083d-475b-9336-fed00c19aa8c
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Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Versie: 29/09/2021 

 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=bf3e802f-f100-4536-bbba-a71c92393851
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=bfe4386b-2a13-4ea3-bcc4-e7e65b9b772d
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