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Internistisch 
Dagcentrum 

 
Welkom! 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Aanmelden 
 
Bij aankomst in ziekenhuis, schrijft u zich eerst in 
aan het onthaal op de eerste verdieping. 
Hiervoor heeft u uw identiteitskaart nodig.  
U ontvangt dan etiketten met uw naam erop en 
een polsbandje met uw identiteits-gegevens.  
Geef bij het inschrijven uw parkingticket af; het 
wordt gevalideerd zodat u na uw behandeling 
gratis de parking kan verlaten. 
 

Na inschrijving volgt u route 72 naar het 
Internistisch Dagcentrum (IDC), eveneens op de 
eerste verdieping.  
Hier meldt u zich op het afgesproken uur aan de 
balie met de etiketten en het afsprakenkaartje. 
Om organisatorische redenen vragen we u om u 
aan te melden op het afgesproken uur.  Het 
heeft geen zin om u eerder aan te melden. 
 

Na aanmelding zal een verpleegkundige u een 
zetel of bed toewijzen.  
 

U moet niet nuchter naar het ziekenhuis komen, 
tenzij de arts of verpleegkundige dit uitdrukkelijk 
vraagt. 
 
Om de rust en de privacy van u en de andere 
patiënten te waarborgen, wordt alleen uw 
aanwezigheid op dienst gevraagd. 
Indien uw begeleider in het ziekenhuis wenst te 
blijven, dan vragen we hem/haar plaats te 
nemen in de wachtzaal of in  het 
bezoekersrestaurant (gelijkvloers in de 
inkomhal). 
 
 
 

 
 
 

Medicatie 
 
Afhankelijk van de behandeling zal de 
verpleegkundige al dan niet bloed prikken.  
De labo-uitslagen worden voorgelegd aan uw 
behandelende arts. 
De medicatie wordt toegediend via infuus, 
rechtstreek in de bloedbaan. De duur van de 
behandeling varieert van persoon tot persoon en 
van behandeling tot behandeling. 
 

Het is nuttig om een overzicht mee te brengen 
van uw huidige thuismedicatie: naam, dosis en 
frequentie.   
U kan ook vragen aan uw huisarts om een 
medicatielijst op te stellen en mee te geven.  
Zo blijft uw behandelende arts in het ziekenhuis 
op de hoogte van uw medicatie. 
 
 

Artsen 
 

Tijdens elke behandeling zal de behandelende 
arts langskomen. Op dat moment heeft u de 
gelegenheid om vragen te stellen. Hiervoor is er 
een afzonderlijke gespreksruimte voorzien, waar 
u in alle rust en privacy een gesprek kan voeren. 
 
 
 
 

Drank- en maaltijdvoorziening 
 
Op de afdeling kan u gratis koffie, thee en water 
verkrijgen. 
Indien uw behandeling een hele dag duurt, is er 
een broodmaaltijd met soep voorzien. 
De persoon die u begeleidt, kan terecht in het 
bezoekersrestaurant voor een maaltijd of snack. 
 
 
 

Informatief 
 

In het Internistisch Dagcentrum (IDC) behandelen 
we u ambulant; hier is dus geen overnachting 
mogelijk. Indien een verblijf in het ziekenhuis toch 
aangewezen is, dan wordt u overgebracht naar één 
van onze verblijfsafdelingen. 
 

Het dagcentrum is elke werkdag open 
(gesloten tijdens weekend en feestdagen). 

 
 

Tot slot 
 

Voor u naar huis vertrekt, legt een 
verpleegkundige  
-indien nodig- een nieuwe afspraak vast. 
 

Indien er zich na uw ontslag uit het IDC problemen 
voordoen, dan kan u steeds terecht bij: 

 uw huisarts 

 IDC (08.00 tot 17.00 uur): 052 25 25 14 

 de dienst spoedgevallen van het 
ziekenhuis: 052 25 25 25  

 
 
 
 
 
 


