Draag altijd je identificatiebandje
Bij je opname in ons ziekenhuis krijg je een
identificatiebandje rond de pols waarop je persoonsgegevens vermeld staan. Wij verzoeken
je vriendelijk dit polsbandje altijd te dragen
tijdens je verblijf in het ziekenhuis. Zo blijft,
onder alle omstandigheden, duidelijk wie je
bent en kunnen er geen misverstanden ontstaan
over je behandeling en zorg. Daarnaast kan je
eveneens bewaken of je geregistreerde gegevens correct zijn. Indien je bandje verwijderd
werd, verloren is geraakt of wanneer je naam
niet goed leesbaar meer is, verwittig dan de
verpleegkundige.
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Zorg voor goede handhygiene
Een goede handhygiëne wordt zeer belangrijk
geacht bij onze ziekenhuismedewerkers, net als
bij jou, als patiënt.
Je kan hierbij helpen door je handen te wassen voor en na het eten, na elk toiletbezoek,
na het snuiten van je neus en bij aanwezigheid
van zichtbaar vuil op je handen. Spreek gerust
je zorgverlener aan over het toepassen van een
correcte handhygiëne.

De handen in elkaar
voor patiEntveiligheid

Jouw bijdrage aan
een veilige zorg
De directie, dokters, verpleegkundigen en alle
medewerkers heten je welkom in het ziekenhuis. Zij staan voor je klaar en zullen je verblijf
zo aangenaam mogelijk maken.
Tijdens je verblijf willen we de best mogelijke
behandeling en zorg verlenen. Veiligheid is
hierbij essentieel. Ook jij kan hierbij helpen.
Lees hiervoor onze veiligheidstips.
Wij wensen je een aangenaam verblijf en een
spoedig herstel toe.

Wij danken je voor je medewerking!
Meer informatie over je verblijf in ons
ziekenhuis kan je terugvinden in onze
onthaalbrochure en op onze
website
www.hhleuven.be

Informeer ons over je gezondheid

Weet welke medicatie je neemt

Bij je opname in ons ziekenhuis krijg je een
vragenlijst waarbij wij peilen naar een aantal
belangrijke elementen: Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen of materialen? Neem je
thuis medicatie in? Lijd je aan een chronische ziekte? Heb je in het dagelijkse leven hulp nodig?...
Help ons om je opname zo vlot mogelijk te laten
verlopen door zoveel mogelijk informatie te geven
bij je opnamegesprek en door deze vragenlijst
volledig in te vullen

Informeer bij de verpleegkundige of arts welke
medicatie je krijgt en waarvoor deze medicatie
dient.
Vraag ook na wanneer je bedenkingen hebt bij
een kleur, vorm of hoeveelheid van geneesmiddelen die je toegediend krijgt. Jouw medicatie wordt
altijd in de gesloten verpleegwacht bewaard,
nooit bij de patiënt zelf. Tijdens de medicatieronde
geeft de verantwoordelijke verpleegkundige de
medicatie aan jou. In het kader van educatie kunnen patiënten enkel zelf hun medicatie innemen
onder toezicht van een verpleegkundige op basis
van het aangereikte medicatieschema.

Stel vragen als je iets niet begrijpt
Indien je vragen hebt over het verloop van je behandeling, onderzoek of operatie, dan kan je bij
je behandelende arts of verpleegkundige terecht.
Volg afspraken en adviezen die je krijgt ook strikt
op, zowel tijdens je verblijf als na je ontslag. Vraag
na wat je wel en niet mag doen.
Indien je het gevoel hebt dat je tegenstrijdige
adviezen krijgt, vraag dan naar duidelijkheid bij je
arts of verpleegkundige.

Liever slikken dan prikken
We streven ernaar om medicatie oraal te geven
("slikken”) en dus niet per injectie (“prikken”)!
Verscheidende injecteerbare geneesmiddelen
hebben een oraal alternatief met evenwaardig
therapeutisch effect. Indien mogelijk verkiezen
we dus een orale inname van medicatie boven de
injecteerbare vorm. Naast een lagere kost, biedt
orale inname ook meer comfort voor jou. Bovendien is de kans op infecties veel kleiner. Indien
voor medicatie een overstap gemaakt wordt van
een injecteerbare vorm naar een oraal alternatief,
dan gebeurt dit steeds door je behandelende arts.
Spreek je arts aan over jouw medicatie.

