
Wat  kunt u zelf doen om uw verblijf  
zo veilig mogelijk te laten verlopen?

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen vzw  •  Kliniekstraat 45  •  3300 Tienen  •  (t) 016 80 90 11  •  (f ) 016 82 24 64  •   www.rztienen.be

Tips voor een veilig verblijf
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! Hebt u allergieën?

Bent u allergisch voor bepaalde geneesmiddelen of voor be-
paalde materialen, zoals bv. kleefpleister of latex? 
Meld het aan de verpleegkundige.

! Neemt u thuis medicatie?

Hebt u ons bij uw opname een lijst bezorgd van de medicatie 
die u thuis neemt of recent genomen hebt? Als u dit nog niet 
gedaan hebt, vraag dan een invulformulier aan de verpleging. 
Het is belangrijk dat wij al uw thuismedicatie kennen. Vermeld 
bij elk geneesmiddel de dosis en het tijdstip van gebruik.

Bekijk ook de afdelingsbrochure of de poster op de kamer: 
VOOR EEN KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG

! Krijgt u niet de medicatie die u verwacht?

Is de kleur of de vorm van de geneesmiddelen anders dan u 
verwacht? Krijgt u meer of minder geneesmiddelen dan 
voordien? Vraag gerust na bij uw arts of de verpleegkundige.

! Draag altijd het polsbandje met uw gegevens 

Bij uw inschrijving krijgt u een identificatiebandje rond uw 
pols. Het is belangrijk dat u dit tijdens uw hele verblijf draagt. 
Zo helpt u ons vergissingen te vermijden. Is uw polsbandje 
verwijderd, bv. voor een onderzoek? Bent u het kwijt of is uw 
naam niet goed leesbaar meer? Dan krijgt u een nieuw. 

! Bespreek vooraf uw onderzoek of operatie

Bereid samen met de arts en verpleegkundige een operatie of 
ingrijpend onderzoek voor. Vraag hoe u zich het best voorbe-
reidt. Vraag of u nuchter moet blijven en hoe lang op voorhand.

! Volg de adviezen strikt op

Volg de instructies en adviezen van de arts en de andere 
zorgverleners tijdens uw verblijf en na uw ontslag uit het 
ziekenhuis. Vraag na wat u wel en niet mag doen. Hebt u de 
indruk dat u tegenstrijdige adviezen krijgt, zeg dit dan gerust 
tegen de arts of verpleegkundige en vraag duidelijkheid.

! Blijf niet zitten met pijn

Tijdens uw verblijf vraagt de verpleging minstens 2x/dag of u 
pijn hebt. Dit kunt u aangeven met een cijfer van 0 (geen pijn) 
tot 10 (onhoudbare pijn). Op basis hiervan kunnen we dan 
een pijnbehandeling starten. 

Ervaart u tussendoor nog pijn? Aarzel niet en meldt dit aan 
uw arts of verpleegkundige. Goede pijnbeheersing draagt bij 
tot een vlotter herstel.

! Zorg dat u niet valt

Valincidenten komen vaak voor en de gevolgen kunnen soms 
ernstig zijn. Draag daarom altijd schoeisel dat goed aansluit 
rond uw voet en dat een zool met grip heeft. Draag dus geen 
slippers. Voelt u zich niet veilig bij het stappen, vraag dan 
tijdig hulp aan de verpleging.

! Handhygiëne

De meeste ziektekiemen worden via de handen overgedragen. 
Daarom gelden strikte handhygiëneregels in het ziekenhuis. 
Zo moeten zorgverleners bijvoorbeeld ook voor en na elk 
patiëntencontact hun handen ontsmetten met handalcohol.
Als een arts of andere zorgverlener dit een keer zou vergeten, 
dan mag u hem daar gerust op wijzen.

U kunt ook uw steentje bijdragen. Was uw handen altijd voor 
het eten, na elk toiletbezoek en wanneer ze zichtbaar vuil zijn.


