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We zijn een algemeen ziekenhuis dat hoogtechnologische 

expertzorg centraal stelt. Dagelijks staan onze artsen en 

medewerkers klaar om je kwaliteitsvolle gezondheidszorg 

te bieden in een gemoedelijke, vriendelijke sfeer.

Ongetwijfeld heb je heel wat vragen. Hoe bereid ik me 

voor? Hoe ziet de dagplanning eruit? Wanneer mag er 

bezoek komen? In deze brochure zetten we alle informatie 

op een rij en leer je ons ziekenhuis beter kennen.

Heb je nog andere vragen of opmerkingen, dan horen wij 

die graag. Vraag gerust bijkomende inlichtingen aan onze 

medewerkers. 

Ook op onze website www.mariamiddelares.be staat veel 

informatie. 

Een lijst met contactnummers vind je achteraan deze 
brochure.

Bestepatiënt
Hartelijk welkom in AZ Maria Middelares

Het bestuur,  
de directie,  
de artsen 
en de medewerkers 
van AZ Maria Middelares.

We wensen je  
alvast een  
spoedig herstel.
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2.1  Hoe bereik je ons?

2 Praktische informatie

Met de auto

Neem op de E40 de afrit 14: Sint-Denijs-Westrem. 

Sla vlak voor de rotonde rechts af. Volg de pijl ‘AZ Maria Middelares’ en rij langs 
de Ringvaart. Vrijwel onmiddellijk zie je het ziekenhuis aan je rechterkant liggen. 
De eerste afslag gaat naar de dienst spoedgevallen, de tweede naar de parkeer-
route en de hoofdingang. 

 ↗ je kan de parkeerroute en 
hoofdingang ook bereiken 
langs de in- en uitrit langs 
de Kortrijksesteenweg.

Met de trein
        
Halte Gent-Sint-Pieters. Aansluitend 
kun je een bus of tram nemen.

Met de bus of tram

De lijnbussen 76, 77 en 78 en tram- 
lijn 1 rijden tot aan ons ziekenhuis. 
Stap af aan de halte  
“Gent M. Middelares – Maalte”.

Buitenring  
Sint-Denijs 30,  

9000 Gent  

Busje komt zo ...

Kom je met het openbaar vervoer 
naar AZ Maria Middelares?

Dan bieden wij jou graag een  
pendelservice aan die naadloos 
aansluit bij de tramhalte  
“Gent M. Middelares – Maalte”.

Onze pendelbus rijdt van maandag 
tot en met vrijdag tussen 7.30 en 
17.30 uur en dit om de 8 minuten.

bekijk hier hoe 
je ons bereikt 
met de auto 
(filmpjes):

bekijk hier hoe 
je ons bereikt 
het openbaar  
vervoer 
(filmpjes):
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Neem een ticket aan de slagboom wanneer je de parking 
binnenrijdt. Je kan gebruikmaken van drie parkeerzones.

PARKING 1: torenparking, ligt vlak aan de hoofdingang.  
Via de tweede verdieping op deze parking is er een overdek-
te sneltoegang naar het ziekenhuis. 

PARKING 2: open parking tussen parking 1 en parking 3.

PARKING 3: overdekte parking onder het ziekenhuis. Je 
vindt hier tevens de kiss & ride. Van hieruit kan je met de 
buitentrap of -lift naar de hoofdingang. 

Alle parkings worden aangeduid zodra je ons ziekenhuis 
binnenrijdt.

PARKING 4: open parking nabij het klooster.

Parkeerplaatsen voor ouder-kind, senioren, patiënten 
voor de dialyse, personen met een beperking: 
op parking 3 zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor 
ouder-kind, senioren, patiënten voor de dialyse  en 
personen met een beperking. Deze parkeerplaatsen 
bevinden zich in de nabijheid van de buitenlift die je tot 
vlakbij de hoofdingang brengt.

Kiss & ride: word je gebracht? Je kan je laten afzetten 
met de auto tot vlak bij deze lift en mag hiervoor gebruik- 
maken van de kiss & ride parkeerplaatsen (max. 15 minuten 
parkeren). 

Rolstoelen zijn aanwezig aan de kiss & ride (parking 3), 
in de torenparking (niveau +2), op het plein voor de 
hoofdingang en in het atrium (onze inkomhal).

Dienst spoedgevallen

Patiënten voor de dienst spoedgevallen 
kunnen hun wagen parkeren op de parking 
spoed, onder het gebouw. Aan de ingang 
spoed (bovenaan de helling) zijn een beperkt 
aantal plaatsen ‘Enkel halen en brengen’ 
voorzien voor het afzetten van de patiënt in nood. 
Parkeer de wagen meteen nadien op de parking spoed.

Parkeerplaatsen voor (motor)fietsen

Er is een gratis fietsenstalling voor bezoekers, in parking 3 
onder het ziekenhuis.

2.2.  Parking voor patiënten en bezoekers

Parkeerzones

Bekijk hoe je de 
verschillende 
parkeerzones 
bereikt via 
deze QR-code:
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Je betaalt je ticket 
aan een van de 
parkeer auto maten 
die zich buiten aan de 
hoofd ingang bevinden. 
Je kan ook betalen 
met Bancontact.

Raadpleeg de parkeer-
tarieven op onze website.

Parkeertarieven

UITZONDERINGEN

Voordeeltarief van 10 tickets voor 35 euro in de volgende gevallen:

↗  ouders (of voogden) van kinderen op de kinderafdeling en neonatologie

↗ opnames van meer dan 5 nachten: vanaf dag 6 kan je van het voordeeltarief 
genieten

Deze tickets zijn te verkrijgen aan de infobalie in onze inkomhal.

Personen met een beperking:

↗  leg je kaart voor personen met een beperking zichtbaar in de wagen bij 
gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen.

↗  ga naar de infobalie en toon (een kopie van) je kaart voor gratis parkeren.

Personen in een moeilijke sociale situatie:

meld je bij de sociale dienst



2.3  Openingsuren hoofdingang en infobalie

Na 21.30 uur is het zieken- 
huis toegankelijk via de 
spoedgevallendienst. Sta 
je aan de ingang van het 
atrium? Volg dan de blauwe 
markering op de grond, rich- 
ting de spoedgevallendienst.

De infobalie is geopend  
van 7.30 tot 21 uur,  
de inschrijfbalies van  
6.45 tot 20 uur.

 
De deuren in het atrium 
(inkomhal) zijn open 
van 6 tot 21.30 uur.

2.4 Bezoekuren

Enkele diensten hebben een andere uurregeling:

BEZOEKERS ZIJN MEER DAN WELKOM TUSSEN 14 EN 20 UUR.

Psychiatrie 
↗  van 17 tot 20 uur 

(ma/di/do/vr) 

↗  van 14 tot 20 uur 
(wo/za/zo)

Hartbewaking
Meer informatie 
vind je in de folder 
‘Hartbewaking’ 
(te verkrijgen aan 
het info punt of op  
mariamiddelares.be). 

Ontwaakkamer
↗  van 19.45 tot 20 uur

Intensieve Zorg
Meer informatie 
vind je in de folder 
‘Bezoek op  
Intensieve zorg’ 
(te verkrijgen aan 
het infopunt of op 
mariamiddelares.be). 

Materniteit
↗  van 18 tot 20 uur

/ 9
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⃝  Identiteitskaart

⃝  Bewijs van hospitalisatieverzekering (Assurcard, DKV-kaart)

⃝  Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon

⃝    Je geneesmiddelenlijst, met tijdstip van inname en dosis 

(deze lijst vind je in het informatiepakket dat je ontvangen hebt)

⃝  De medicatie die je thuis al neemt (dosis voor één dag)

⃝    Toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel, 

tandpasta, kam, scheergerei

⃝  (Slaap)kledij, kamerjas en gesloten schoenen

Als je naar het ziekenhuis komt, kun je best een aantal zaken vooraf 
regelen. We zetten ze graag op een rijtje.

LEG DE VOLGENDE ZAKEN 
KLAAR OM MEE TE BRENGEN

Beperk je bagage tot het hoogstnodige, bij voorkeur past alles in een 
handbagagekoffer (maximum 55x20x40 cm) 

3 Voorbereiding op je opname

3.1  Wat neem je mee en regel je vóór je opname?
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Indien van toepassing

⃝    Maak tijdig een afspraak met je huisarts als je zieken-
huisarts extra onderzoeken vóór de ingreep heeft aan-
gevraagd.

⃝   Verwittig je thuishulp van je geplande opname.

Breng de volgende zaken zeker mee (indien van toepassing):

⃝  documenten die je arts je vóór de opname bezorgde
⃝  formulieren van je hospitalisatieverzekering 
⃝   verzekeringsformulieren in het geval van een arbeids- 

ongeval
⃝  terugbetalingsattesten van geneesmiddelen
⃝  voorschriften voor allergieën of je dieet
⃝   je inschrijvingskaart indien je een beroep doet op het 

OCMW
⃝  degelijke sportschoenen indien je revalidatie krijgt
⃝   loophulpmiddelen zoals krukken, rollator, wandelstok … 

voorzien van je naam en voornaam

Wat breng je best niet mee?

↗  Grote geldsommen of kostbare voorwerpen laat 
je beter thuis. Het ziekenhuis is niet aansprake-
lijk voor verlies of diefstal. Heb je toch iets kost-
baars mee? We kunnen je waardevolle voorwerpen 
in de kluis van het ziekenhuis bewaren. Bij ont-
slag kan je alles weer afhalen. 

↗  Juwelen en andere sieraden (bv. piercings) zijn 
om hygiënische redenen niet toegelaten in de 
operatiezaal en kunnen bovendien ernstige  
problemen veroorzaken tijdens de operatie. 
Laat deze thuis. Indien je ze niet kan verwijderen, 
meld dit dan op de vragenlijst 'Meer weten over 
anesthesie', die je kan vinden in het informatie-
pakket dat je ontvangen hebt.
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3.2  Welke geneesmiddelen neem je thuis?

↗  Voorzie een correcte en volledige overzichtslijst van de geneesmiddelen die je 
thuis gebruikt. Deze lijst vind je in het informatiepakket dat je ontvangen hebt. 
Vraag eventueel hulp aan je huisarts of apotheker bij het invullen van je over-
zichtslijst geneesmiddelen. Breng deze geneesmiddelen, in de originele verpak-
king, mee naar het ziekenhuis. 

↗  Bij aankomst op de afdeling zal een verpleegkundige het formulier met jou 
overlopen. Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, meld dit dan tij-
dens dit gesprek. 

↗  De meegebrachte thuismedicatie wordt in de verpleegpost bewaard. Je krijgt ze 
terug bij ontslag uit het ziekenhuis.

Het is belangrijk dat je 
zorgverleners weten welke 
geneesmiddelen je thuis (of 
kort voor je opname) gebruikte. 

Tijdens je verblijf krijg je 
geneesmiddelen van het 
ziekenhuis.

↗  Gebruik je eigen geneesmiddelen enkel in overleg met je zorgverlener. Bepaalde 
 combinaties kunnen immers ongewenste effecten hebben. 

↗  Je thuismedicatie wordt mogelijk vervangen door een identiek geneesmiddel 
dat het ziekenhuis in voorraad heeft. Het geneesmiddel heeft mogelijk een 
andere kleur of vorm, maar heeft dezelfde werking. 

↗  Moet je bij je thuiskomst nog steeds deze medicijnen nemen, dan mag je terug 
overschakelen op je vertrouwde medicatie. 

↗  Bij ontslag krijg je van je arts duidelijke richtlijnen over welke thuismedicatie je 
wel en niet verder moet nemen.
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3.3 Ziekenhuisinfecties voorkomen we samen

Informeer ons wanneer:

↗ je drager bent of was van een multiresistente bacterie bv. Methicilline 
Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), Carbapenemase 
Producerende Enterobacteriaceae (CPE) ...;

↗ je frequent in contact komt met varkens of vleeskalveren;

↗ je werkzaam bent als zorgverlener;

↗ je (mogelijk) besmet bent met een specifiek virus bv. COVID-19, HIV ….

Doe dit niet alleen bij je opname, maar ook bij consultaties voor en na je 
ziekenhuisopname. Op deze manier willen we verdere verspreiding in het 
ziekenhuis voorkomen.

Meer info vind je in de folders CPE en MRSA.

3.4  Onvoorzien belet?

Ben je verhinderd voor een opname? Verwittig de zorgverlener zo snel 
mogelijk en ten laatste 24 uur op voorhand. Bij laattijdige annulatie 
wordt een forfaitaire kost aangerekend.

ZORG VOOR EEN 
GOEDE HAND-, NIES- 
EN HOESTHYGIËNE.

MEER INFORMATIE 
VIA DE QR-CODE.
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3.5 Om over na te denken vóór je opname

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is nu al nadenken en afspraken 
maken over de gewenste zorg bij ernstig ziek zijn, voor in 
het geval je dan niet in staat bent zelf te beslissen. Dit is 
niet enkel bedoeld voor zwaar zieke patiënten of ouderen, 
maar voor ieder van ons. Nadenken over vroegtijdige zorg-
planning kan leiden tot een wilsverklaring.

Wilsverklaring
        
Een wilsverklaring is een document waarop je een aantal 
zaken over je gezondheid kunt noteren. Dit document kan 
gebruikt worden wanneer je je wil niet kan uiten. Indien je 
hierover meer informatie wil, kan je je wenden tot een van 
de verpleegkundigen.
Denk eraan je behandelende arts in te lichten indien je een 
wilsverklaring hebt.

 Bloedtransfusie

In levensbedreigende situaties bestaat de mogelijkheid dat 
je bloedproducten krijgt, een zogenaamde ‘bloedtransfusie’. 
Een bloedtransfusie is in bepaalde gevallen (bv. bloedverlies) 
nodig om schade aan het lichaam te voorkomen.

Je behandeld arts schrijft een bloedtransfusie voor als dat 
voor de behandeling noodzakelijk is. Hij vraagt hiervoor 
steeds je toestemming (tenzij er sprake is van een urgente 
situatie).
Indien je geen bloedtransfusie wenst, moet je dat zo snel 
mogelijk kenbaar maken aan een zorgverlener. Hou er reke- 
ning mee dat er niet altijd andere mogelijkheden zijn om je 
gezondheidstoestand te verbeteren of te handhaven.
Meer info kan je verkrijgen in de flyer rond bloedtransfusie 
op www.mariamiddelares.be

Medische gegevens
        
Het is mogelijk dat medische gegevens worden gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek. Ze worden altijd met 
respect voor je privacy gebruikt. 
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 Klinische studies

Er kan je ook gevraagd worden om deel te nemen aan een 
klinische studie. Deze studies mogen alleen worden uitge- 
voerd na goedkeuring door het ethisch comité van AZ Maria 
Middelares. Indien je akkoord gaat, vragen we je schriftelijke 
toestemming.

Donatie van organen en weefsel

In ons land wordt iedereen beschouwd als een mogelijke 
donor na overlijden. Dat wil zeggen dat iedereen in aan-
merking komt om orgaan- en weefseldonor te zijn, ook wie 
zich daarover nooit heeft uitgesproken. Indien je je hierte-
gen wenst te verzetten, neem je contact op met de bevol-
kingsdienst. Meer info kan je verkrijgen in de brochure rond 
orgaan- en weefseldonatie op www.mariamiddelares.be.

 Lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch 
onderzoek of na een ingreep, kan worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek en wordt bewaard in onze bio-
bank. Dit is een centraal verzamelpunt voor dit materiaal. 
Ieder gebruik moet vooraf het gunstig advies krijgen van de 
Commissie voor ethiek van AZ Maria Middelares. 
Als je dat niet wenst, kan je je weigering bespreken met 
de arts die verantwoordelijk is voor de wegname van je 
lichaamsmateriaal.
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↗    Meld je voor een opname of raadpleging aan via een van de e-kiosken. 
Lukt dit niet? Spreek gerust een vrijwilliger aan. Ook de medewerkers 
aan de infobalie helpen je graag verder.

↗  Voor een opname krijg je een volgnummer dat wordt geprojecteerd op  
de tv-schermen in het wachtpunt atrium (= inkomhal) vlakbij de infobalie.

4.2  Ondertekenen van de opnameverklaring

Op de dag van je opname teken je een opnameverklaring. Hierin vind je een  
overzicht van je persoonlijke bijdragen in de kosten. Onze medewerkers  
zullen met jou de opnameverklaring overlopen. Door deze documenten te  
ondertekenen bevestig je akkoord te zijn met:
↗ je kamerkeuze;
↗ de tarieven en je persoonlijke bijdragen;
↗ de financiële voorwaarden van je opname.

4.3 Zorgbandje: regelmatige controle vermijdt vergissingen

Bij je inschrijving krijg je een zorgbandje om je pols. Dit bandje maakt onder alle 
omstandigheden duidelijk wie je bent. Op het bandje staat je naam, voornaam en 
geboortedatum. Denk eraan om:
↗ de gegevens op het bandje na te kijken en fouten onmiddellijk te melden;
↗ dit zorgbandje gedurende je hele ziekenhuisverblijf te dragen;
↗  zo snel mogelijk een seintje te geven aan de verpleegkundige, mocht het  

bandje toch loskomen of verloren gaan.

Tijdens je verblijf vragen 
onze medewerkers meer-
dere keren je naam, voor-
naam en geboortedatum.
Ze vergelijken vervolgens 
je gegevens met de ge-
gevens voor de geplande 
zorg. Deze standaard-
procedure is nodig om elke 
vergissing uit te sluiten.

4 Je opname in ons ziekenhuis

4.1  Hoe meld je je aan?



Eenpersoonskamer

   
Vierpersoonskamer

 
Tweepersoonskamer

 
Luxe-eenpersoonskamer 

(enkel voor de kraamafdeling)

4.4 Je kamerkeuze

Je kan kiezen uit vier kamertypes:

Je kamerkeuze heeft geen 
invloed op de kwaliteit van 
de verzorging of behan-
delingen. Het verschil heeft 
enkel te maken met meer 
comfort en een grotere 
privacy. Wij vragen je begrip 
als we je, door plaatsgebrek 
of een spoedgeval, niet 
onmiddellijk de kamer 
kunnen geven die je wenst.

/ 17
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Prijs van een kamer

De prijs van de kamer per dag wordt 
door het RIZIV (Rijksinstituut voor  
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) 
betaald. De ‘remgelden’ en de aanvul-
lende toeslagen betaalt de patiënt.  
Ook van het verbintenistarief (wettelijk 
vastgelegde prijs) betaal je zelf een 
deel. Dit is afhankelijk van je ziekenfonds 
en hospitalisatieverzekering. 



/ 19

Maximum ereloonsupplement Twee- of meerpersoonskamer Eenpersoonskamer

Geconventioneerde arts* 0 % 150 %

Niet-geconventioneerde arts* 0 % 150 %

Sociaal statuut patiënt** 0 % 150 %

(*)    Het statuut van de arts kan je vinden op onze website en is op eenvoudig verzoek opvraagbaar aan het onthaal. Een geconventioneerde 
arts is een arts die zich engageert te werken tegen verbintenistarief.

(**)  Je sociaal statuut wordt medegedeeld door je ziekenfonds vb. chronische zieken, langdurig werklozen ouder dan 50 jaar …

Indien je verblijft op een eenpersoonskamer kan de arts 
een ereloonsupplement aanrekenen. Het ereloon (of 
honorarium) is de vergoeding die artsen, tandartsen, 
kinesitherapeuten, vroedvrouwen of logopedisten aan-
rekenen voor hun prestaties.

↗ Deze ereloonsupplementen gelden zowel voor je 
behandelende arts als voor andere artsen die bij je 
ingreep of behandeling betrokken zijn.

↗ De verplichte ziekteverzekering (of mutualiteit) komt 
niet tussen in de kost van deze ereloonsupplementen. 
Afhankelijk van je verzekeringspolis zal je hospitalisatie- 
verzekering (een deel van) deze ereloonsupplementen 
ten laste nemen.

↗ Het maximum ereloonsupplement in ons ziekenhuis 
bedraagt 0 % op een twee- of meerpersoonskamer en 
150 % op een eenpersoonskamer of luxekamer.
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☼
Vanaf 11.15 uur

Middagmaal 
en koffie

☼
14 uur

Aanvang  
namiddagbezoek*

Vanaf 17.15 uur
Avondmaal

☼
Vanaf 15 uur
Namiddag- 
verzorging

Vanaf 18 uur
Avondverzorging

Door onvoorziene  
omstandigheden  

of medische redenen 
kan de dagindeling  

veranderen

20 uur
Einde bezoek

☼
Vanaf 8 uur

Verzorging, onderzoeken,
behandelingen en een  
doktersbezoek in de  

loop van de dag

☼
Vanaf 7.15 uur

Ontbijt

*Uitzonderingen zie blz 9

4.5 Hoe ziet je dag eruit?
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Wens je meer informatie 
over een dieet?
Ons ziekenhuis kiest ervoor om de 
dieetrichtlijnen strikt te volgen. Dit 
bevordert je herstel en is goed voor je 
gezondheid.

Zowel voor de opstart van een dieet 
als voor het verderzetten van je dieet 
thuis, kan je een verpleegkundige of 
een diëtist raadplegen. Deze beant-
woordt al je vragen en past je dieet, 
indien nodig, aan. Ook indien je de 
vastheid van je voeding wil laten 
aanpassen (gesneden vlees, zacht, 
gemalen ...), kan je de diëtist contac-
teren via een verpleegkundige. 

Als je arts het nodig vindt, kan je je 
na je ontslag verder laten begeleiden 
door een diëtist in het ziekenhuis.

Om de voedselveiligheid te kunnen 
bewaken, vragen we om geen voe-
ding van thuis mee te brengen. De 
koelkast is enkel geschikt om drank 
fris te houden.

ONZE KEUKEN KIEST RESOLUUT VOOR KWALITEITSVOLLE EN LEKKERE INGREDIËNTEN. 

Dagelijks krijg je drie maaltijden. 

Het ontbijt en het avondmaal bieden we aan met een broodbuffetwagen,  
zodat je vrije keuze hebt. Op je kamer vind je een menukaart met de producten 
die je in de broodbuffetwagen kan kiezen. Voor patiënten die een dieet volgen 
of speciale voeding krijgen, is het aanbod mogelijk wat beperkter.

Het dagmenu vind je op je tv of op de verpleegafdeling. 

4.6 Wat biedt het menu? 
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Briefwisseling

’s Morgens wordt op elke afdeling de 
post bezorgd. Post die je zelf wil ver-
sturen, geef je aan de hoofdverpleeg- 
kundige van de afdeling of meteen 
aan het onthaal in de inkomhal (het 
atrium).

Telefoneren

Je kan gerust je persoonlijke gsm 
gebruiken om te telefoneren. 
Gebruik je liever een vast toestel, dan 
kan dit uiteraard ook. Je krijgt bij je 
opname een persoonlijk telefoon-
nummer en een pincode. Deze code 
is noodzakelijk om zelf te kunnen 
telefoneren. Familie en vrienden kun-
nen je contacteren via dit persoonlijk 
telefoonnummer. Hoe ga je tewerk? 
Je vindt de nodige uitleg in de hand- 
leiding in je nachtkastje.

Opgelet ...

de kosten voor het gebruik van het telefoon- 
toestel op je kamer zijn hoger dan de gebrui-
kelijke telefoontarieven (abonnementskosten 
worden ook verrekend). 

Je adres in AZ Maria Middelares?

Naam en voornaam
Afdeling en kamernummer
AZ Maria Middelares
Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent

4.7 Contact met familie en vrienden
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Rustpunt

In het atrium bevindt zich een rustpunt. Deze 
aparte ruimte is toegankelijk voor iedereen die  
behoefte heeft aan een moment van rust. Het 
rustpunt  verwijst naar geen enkele religie.

Zorgwinkel - parafarmacie

In de zorgwinkel-parafarmacie in het atrium kan 
je terecht voor een ruim aanbod aan medische 
en verzorgingsproducten, incontinentiemateriaal, 
wondzorg, verbanden, huidverzorgingsproducten 
en ook voor persoonlijk advies, verhuur en 
ver koop van thuiszorgmateriaal.  
www.apotheekmariamiddelares.be

Tel: 09 246 20 80

Shop

In de winkel in het atrium (inkomhal) kan je 
te recht voor onder andere kranten, tijdschriften, 
snoep, niet-alcoholische dranken, fruit, bloemen, 
wenskaarten en cadeauartikelen.

 Ons restaurant

Je vindt het restaurant voor patiënten en 
bezoekers in het atrium op de gelijkvloerse 
verdieping. Je kan in het restaurant terecht voor 
een gevarieerd aanbod verse gerechten. De 
menukaart vind je aan de ingang van het restau-
rant. Het dagmenu, de vegetarische schotel en 
de weeksuggestie worden aangekondigd op de 
tv-schermen.

Openingsuren:
↗  weekdagen: van 7 tot 19 uur
↗  weekends en feestdagen: van 9 tot 19 uur 

4.8 Extra comfort

De openingsuren van de shop en 
de parafarmacie kan je raadplegen 
op mariamiddelares.be



 

Radio

Je kan op je kamer naar de radio luisteren met be hulp van 
de handset. Er is keuze uit vier zenders.

Televisie

Iedere kamer heeft een tv-toestel dat je kan bedienen met 
de handset.

Internet

Je kan met een laptop of smartphone inloggen op ons 
draadloos netwerk voor patiënten. Selecteer het wifinetwerk 
'AZ Maria Middelares Public' en accepteer de voorwaarden.

Kapper, pedicure en manicure

Je kan een beroep doen op een kapper of pedicure. Een 
afspraak maak je via de (hoofd)verpleegkundige, die je ook 
de prijslijst kan bezorgen. De kosten vind je op de factuur die 
je na je ontslag krijgt.

Tolk

Taalbijstand kan je aanvragen via het aanmeldformulier 
op de website. Scan de QR-code hiernaast.

@
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↗    Neem geen geneesmiddelen die je 
zelf meebracht zonder de arts of 
de verpleegkundige vooraf op de 
hoogte te brengen.

↗    Ben je verhinderd voor een afspraak? 
Verwittig de zorgverlener zo snel 
mogelijk en ten laatste 24 uur op 
voorhand.

↗    Verwittig het verplegend personeel 
steeds als je je kamer verlaat.

↗    Draag een kamerjas bij het verlaten 
van je kamer.

↗    Respecteer de bezoekuren.

↗    Respecteer de privacy en rust van 
medepatiënten.

↗    Laat niet te veel bezoekers op 
hetzelfde tijdstip komen. Zo wordt 
het niet te druk voor jou en je 
kamergenoten. 

↗    Bezoekers kunnen gebruikmaken 
van de toiletten op de gang. 

↗    Heb je overlast van medepatiënten 
of bezoekers? Meld dit aan een 
verpleegkundige.

↗    Illegale middelen en vuurwapens 
zijn niet toegelaten in het ziekenhuis. 
Indien een ziekenhuismedewerker 
deze bij je aantreft, worden ze 
steeds afgenomen en aan de politie- 
diensten overhandigd. 

↗ Ontvlambare materialen (zoals 
aanstekers, lucifers, kaarsen …) 
mogen niet gebruikt worden in het 
ziekenhuis.

Roken

Roken is enkel toegelaten

↗    In de rookcabine op het ont-
moetingsplein aan de ingang.

↗  In de rookcabine nabij de 
spoedafdeling. 

Roken is verboden

↗  In het hele ziekenhuis en in 
de kamers.

↗ In de rookvrije zones.

4.9 Algemene afspraken
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Gebruik van 
geneesmiddelen 
(zie blz. 12)

Identificatie 
via zorgbandje 
(zie blz. 16)

Dragen van  
juwelen en 
piercings  
(zie blz. 11) 

Valincidenten 

Het risico op vallen na een ingreep of bij het gebruik van bepaalde 
medicijnen is groot. Verklein de kans op vallen als volgt:

↗    wees voorzichtig en vraag indien nodig om hulp;
↗    maak eventueel gebruik van een aangepast hulpmiddel wanneer je 

stapt;
↗    draag steeds geschikt en goed schoeisel;
↗    controleer of het nachtkastje in je nabijheid staat en of het beloproep-

systeem binnen handbereik hangt;
↗    meld het als je onlangs gevallen bent of mocht je bijna gevallen zijn;
↗    blijf in beweging indien je arts dit toestaat.

Beeld- en geluidsopnames binnen AZ Maria Middelares 
Zorg ervoor dat wanneer je een beeld- of geluidsopname maakt, hierop 
geen andere personen te zien of te horen zijn. Indien dit toch het geval 
is, heb je hun schriftelijke toestemming nodig. 

Opgelet: wie instemt met een opname, verleent 
niet automatisch goedkeuring voor de weergave en 
verspreiding ervan. Voor beide is een afzonderlijke 
toestemming nodig.

4.10 Jouw veiligheid, onze zorg
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Toegelaten

↗    Gsm, smartphone of tablet

↗   Haardroger 
(maximaal 1.000 Watt)

↗   Laptop

↗   Radio

↗   Scheerapparaat

↗   Spelconsole

↗   Tandenborstel

Verboden

↗  Haardroger van meer dan 1.000 Watt

↗  Koelgroepen (bijvoorbeeld een airco-
toestel)

↗  Laders voor zware oplaadbare batterijen  
(bijvoorbeeld voor een elektrische fiets)

↗  Verlengsnoer en verdeeldoos

↗  Verwarmingstoestel

↗  Vloeistofverwarmer

↗  Waterkoker

Gebruik van elektrische toestellen 

Het gebruik van elektrische toestellen die je zelf meebracht is enkel toegestaan indien:

1.  
Het toestel in 
goede staat is.

2.  

Het aansluitsnoer en de 
stekker niet beschadigd zijn.

3. 
Het CE-label zichtbaar  
is op het toestel.
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Keuze  
beroepsbeoefenaar

We gaan ervan uit dat je ak-
koord gaat met de beroeps-
beoefenaar met wie je in 
contact komt. Indien je niet 
akkoord gaat met deze keuze, 
vragen wij je om dit uitdruk-
kelijk te vermelden.  

Sociale dienst

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis die mogelijk een aantal 
praktische en/of (psycho)sociale kwesties met zich mee brengt:

↗  afwezigheid op het werk; 
↗  nood aan kinderopvang; 
↗  familiale of persoonlijke bezorgdheden;
↗  administratieve en financiële zaken; 
↗  organisatie van thuiszorg; 
↗  aanvraag van een verblijf in een aangepaste voorziening. 

Onze sociaal werkers willen jou en je omgeving hier graag mee helpen. Hun 
hulpverlening is gratis én discreet. Op deze manier zorgt ons ziekenhuis ervoor 
dat je zorg niet stopt bij je ontslag uit het ziekenhuis. 

Hoe kan je hen contacteren?
via de (hoofd)verpleegkundige; 
  via e-mail naar: socialedienst@azmmsj.be 

Meer info:

4.11 Welke zorgverleners kan je ontmoeten tijdens je verblijf?
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Team ‘interne liaison’ geriatrie

↗  Dit team waakt erover dat onze oudere patiënten (en hun 
familie), op elke afdeling, zorg op maat krijgen. 

↗  De verpleegkundige van dit team onderzoekt of er naast 
de reden van opname ook andere problemen zijn en wie 
de patiënt hierin best bijstaat (diëtist, ergotherapeut, 
logopedist, psycholoog, geriater …).

↗  Dit team werkt steeds samen met de behandelde arts en 
met de afdeling waarop de patiënt verblijft.

Hoe contacteer je dit team?
Via de verpleegkundige interne liaison geriatrie:  
elke werkdag van 8 tot 16.30 uur,  
op 09 246 13 60 of 09 246 13 61

 Klinische psychologie

Wanneer je het moeilijk hebt met je ziekte, opname of de 
gevolgen hiervan, kan je behandelend arts in overleg met 
het team, een klinisch psycholoog aanbevelen. 

Begeleiding voor patiënten met kanker

↗  De oncocoaches zijn verpleegkundigen die zich toeleggen 
op de zorg en begeleiding van patiënten met kanker. 

↗  Samen met de arts, de andere verpleegkundigen en 
zorgverleners helpen zij de patiënt en de familie door-
heen het volledige proces. 

↗  Ook na de behandeling blijven zij bereikbaar.

Hoe contacteer je hen?
Via 09 246 23 50.

Meer info:
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 Paramedische zorgverlening

Indien nodig krijg je ondersteuning van een team van kinesi- 
therapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. 

↗  Kinesitherapeut: behandelt patiënten met pijn of helpt 
hen te revalideren na een ongeluk of operatie.

↗  Ergotherapeut: helpt patiënten om dagdagelijkse activi-
teiten weer mogelijk te maken. De ergotherapeut helpt 
niet enkel de patiënt en zijn familie, maar kijkt ook hoe 
de omgeving kan aangepast worden.

↗  Logopedist: behandelt patiënten met problemen met 
uitspraak, taal, eten, drinken, slikken, ademhaling, stem, 
gehoor en lees- en schrijfproblemen.

Infectiepreventie

De belangrijkste opdracht van het team infectiepreventie 
is het voorkomen van zorginfecties. Deze infecties hebben 
zowel op lichamelijk, mentaal als economisch vlak aanzien-
lijke gevolgen.

Vrijwilligers

Kom je naar AZ Maria Middelares voor een medisch 
consult, een korte behandeling of mag je naar huis na een 
ingreep? Heb je daarbij ondersteuning nodig, maar kan er 
geen familie, mantelzorger of vrijwilliger uit je omgeving 
mee? Weet dat je een enthousiaste vrijwilliger 
kan aanvragen die je kan begeleiden in ons 
ziekenhuis. Vul daarvoor het aanvraag-
formulier minstens één week op voorhand 
volledig in via onze website.

Morele, religieuze of filosofische bijstand

 Elke patiënt wordt in zijn levensbeschouwelijke visie 
geëerbiedigd. Je kan vragen om een vertegenwoordiger 
van de verschillende godsdienstige gemeenschappen of 
een moreel raadgever te ontmoeten. 

Contact?
Spreek gerust een van onze verpleegkundigen aan 
om voor jou de nodige morele, religieuze of filoso- 
fische bijstand in te roepen.



 Pastorale dienst 

De ziekenhuispastor zoekt tijdens het bezoek samen met 
jou naar nieuwe inzichten of perspectieven, met respect 
voor je persoonlijke overtuiging.

Vieringen
Je kan wekelijks een eucharistieviering bijwonen op dins-
dag om 9.30 uur in de kapel (op de tweede verdieping).
Deze viering wordt ook uitgezonden via het infokanaal 2 op 
je televisie. 

Communie
Je kan de communie elke weekdag en op zondag ontvan-
gen. Geef hiervoor een seintje aan de pastor zelf.

Hoe contacteer je hen?
Op weekdagen is er altijd een pastor aanwezig van 
8.30 tot 17 uur, op zondag van 9.30 tot 11.30 uur.
Je kan de pastorale dienst bereiken op 09 246 27 77.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten 
en hun naasten die te maken hebben met een levensbe- 
dreigende aandoening. 

Het palliatief begeleidingsteam geeft bijzondere aandacht 
aan alle tekenen van pijn of andere problemen, staat in 
voor een optimale pijn- en symptoomcontrole, persoonlijk 
comfort en zorgt voor een menswaardige begeleiding van 
de patiënt en zijn familie en vrienden.
 

Hoe contacteer je hen?
Je kan het team palliatieve zorg contacteren via 
het nummer 09 246 27 50 of via een verpleegkun-
dige op je afdeling.

 Studenten geneeskunde, verpleegkunde, 
paramedici

 Ons ziekenhuis heeft een taak in de opleiding van artsen, 
psychologen, verpleegkundigen en paramedici. Je zal dan 
ook regelmatig in contact komen met studenten, zij werken 
steeds onder toezicht. 

Indien je liever niet in contact komt met studenten, vragen 
wij je om dit uitdrukkelijk mee te delen.
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Een dagopname is een opname in het ziekenhuis waarbij de dag van opname en ontslag plaatsvinden op dezelfde dag. 
Deze opnames gebeuren meestal op de afdeling opname en kort verblijf. Heb je minder dan vier overnachtingen nodig, 
dan spreken we van een kort verblijf. 

Ben je verhinderd voor een afspraak? Verwittig de zorgverlener zo snel mogelijk en ten laatste 24 uur op voorhand.

In het geval van een (algemene of gedeeltelijke) verdoving
Alle informatie vind je in de brochure ‘Meer weten over anesthesie’. Heb je deze nog niet 
ontvangen? Vraag er dan naar bij je behandelend arts, aan de onthaalbalie of download de 
brochure op mariamiddelares.be

Neem je geneesmiddelen?
↗ Vraag je arts of je deze verder mag nemen vóór de ingreep of het onderzoek.
↗ Breng je geneesmiddelen mee naar het ziekenhuis en plaats ze in het voorziene zakje in je onthaal-

pakket (zie ook blz 12).
↗ Verwittig je arts indien je bloedverdunnende geneesmiddelen neemt.

Kleding en verzorging
Draag comfortabele kleding. Neem ook reservekleding mee en een handdoek en washandje om je te 
verfrissen.

5 Een dagopname of kort verblijf 

5.1  Hoe bereid je je voor op je opname? 
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Voor de allerkleinsten
↗ Breng voeding mee voor één flesje.

↗ Vergeet de knuffel en het fop-
speentje niet.

Verkoudheden en andere ziekten
Heb je een verkoudheid, koorts (meer 
dan 37,5 °C) of word je ziek nadat je 
je afspraak hebt vastgelegd, breng 
dan zo snel mogelijk je arts op de 
hoogte. Hij beslist of de ingreep kan 
plaatsvinden.

Zwangerschap
Meld aan je arts indien je (denkt dat 
je) zwanger bent. Zo kunnen we tijdig 
de nodige voorzorgen nemen.

Andere voorbereidingen
↗ Je arts laat je weten of je eventueel 
een deel van je lichaam moet ontharen.

↗ Verwijder nagellak en make-up. 

↗ Verwijder je lenzen voor de ingreep.

↗ Een bril kan je aanhouden tot net 
voor je verdoving.

Handbagage
Beperk je handbagage  
(maximum 55x20x40 cm). 



 
 

5.2  De opname

JE INSCHRIJVING
↗ Twee dagen vóór je opname verneem je telefonisch 
wanneer je verwacht wordt in het ziekenhuis.

↗ Meld je aan via de e-kiosken.

↗ Neem plaats in de wachtzaal in het atrium (= inkomhal) 
(tenzij de e-kiosk je naar een andere locatie verwijst).

↗ Op het tv-scherm kan je zien naar welke balie je dient 
te gaan.

↗ Een medewerker wacht je op en overhandigt je je 
zorgbandje. Controleer of de gegevens juist zijn. De 
mede werker zal je ook je patiëntenklevers en een route-
beschrijving naar het dagziekenhuis (via gate A) over-
handigen. Samen overloop je ook je medische gegevens 
en thuismedicatie. 

DE ONTHAALLOUNGE
↗ Je vindt de onthaallounge via 
gate A. Met de trap of lift ga je 
naar de eerste verdieping. Volg 
de bewegwijzering. 

↗ Neem plaats in de wachtzaal 
en houd je verpleegdossier bij 
de hand. 

↗ Je wordt naar de kleedkamer 
begeleid. Vanaf hier mag je 
begeleider niet verder mee, 
behalve voor kinderen jonger 
dan 15 jaar. We beperken de 
begeleiding van je kind tot één 
persoon. Die mag mee tot in de 
kleedkamer en daarna naar het 
operatiekwartier, tot het kind 
slaapt.
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DE KLEEDKAMER
↗ Je krijgt:

- een grote draagtas;
- een badjas;
- een operatiehemd;
- wegwerp antislipkousen;
- een papieren zakje (voor zaken die 

je tot het laatste moment mee-
neemt bv. bril, tandprothese ...).

↗ Je kleedt je om in een persoonlijke 
kleedkamer. 

↗ Je handbagage sluit je op in een 
kluisje (geen muntstukken nodig). Je 
kan de grote draagtas ook gebruiken 
als handbagage. Steek nooit waarde- 
volle zaken (ringen, geld ...) los in 
de draagtas. Berg die op in je eigen 
handtas of vraag een extra zakje. 

↗ De sleutel berg je op in het papieren 
zakje. Sluit dit pas af na akkoord van 
de verpleegkundige. 

↗ Je begeleider of een verpleegkun-
dige kan je bezittingen na de ingreep 
uit je kluisje halen.

↗ Kinderen (tot 15 jaar) of personen 
die een persoonlijke begeleider nodig 
hebben, gaan mee naar de kleedkamer.

NAAR HET OPERATIEKWARTIER
↗ Wacht in de kleedkamer tot een verpleeg- 
kundige je komt halen.

↗ Vanuit de kleedkamer ga je naar de voor- 
bereidingskamer waar de laatste voorbereidingen 
gebeuren (bv. plaatsen van een infuus of een 
plaatselijke verdoving …).

NAAR DE ONTWAAKZAAL
↗ Na de operatie of het onderzoek verblijf je in de 
 ontwaakzaal of ‘recovery’ tot je goed wakker bent. 

↗ Een ouder of voogd mag het kind vergezellen 
in de ontwaakzaal. Zij worden onmiddellijk ver-
wittigd bij aankomst van het kind. 

NAAR JE KAMER
↗ Van zodra je op je kamer bent, kan je je bege-
leider en/of familie laten weten op welke kamer 
je verblijft. 

↗ Beperk het bezoek, niet alleen voor jezelf 
maar ook voor de andere patiënten en verpleeg- 
kundigen.
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NAAR HUIS NA EEN DAGOPNAME

↗ Je mag naar huis zodra je arts hiervoor toestemming geeft.

↗ De dag van je narcose mag je niet zelf met de auto rijden (tot 24 uur nadien) 
en mag je dus niet alleen naar huis. Het is dus noodzakelijk dat je begeleider 
die dag bereikbaar is zodat je hem onmiddellijk kan verwittigen wanneer je naar 
huis mag.

↗ Het ontslaguur is moeilijk op voorhand in te schatten. Het is afhankelijk van 
je ingreep of onderzoek, je herstel en programmawijzigingen door onvoorziene 
omstandigheden (spoedopnames). Je krijgt een geschat ontslaguur wanneer je 
terug op je kamer bent.

↗ Indien een nieuwe consultatie nodig is, maken onze medewerkers een nieu-
we afspraak vóór je het ziekenhuis verlaat. Indien je dat wenst kan je ook zelf 
een afspraak regelen via het secretariaat van je arts.

↗ Neem de geneesmiddelen zoals je behandelend arts heeft voorgeschreven.

↗ Voorschriften voor geneesmiddelen worden op je elektronische identiteitskaart 
(e-ID) gezet en kunnen in een apotheek naar keuze opgehaald worden via je e-ID.

↗ Een eventueel attest van arbeidsongeschiktheid, een brief voor je huisarts ... 
krijg je van je arts of verpleegkundige.

↗ Indien je vragen hebt in verband met thuisopvang, thuishulp, vervoersregeling, 
uitleendiensten of andere problemen kan je terecht bij de verpleegkundige.

↗ Doe je al een beroep op thuishulp via Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen? 
Of wil je op hen een beroep doen na je ontslag uit het ziekenhuis? Verwittig dan 
vóór je opname Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen. Zij contacteren de sociale 
dienst en maken de nodige afspraken voor je thuiszorg.

↗ De rekening voor het dagziekenhuis wordt je thuis toegestuurd.
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JE MAG NAAR HUIS ZODRA JE ARTS HIERVOOR TOESTEMMING GEEFT.
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6.1  Vertrek

↗ Verblijf je in ons ziekenhuis en mag je naar huis? Dan 
vragen we je om de dag van ontslag voor 11 uur je kamer 
te verlaten. Zo hebben wij tijd om de kamer tijdig schoon 
te maken en is deze beschikbaar voor nieuwe patiënten.

↗ De arts zal samen met jou je ontslag voorbereiden. Volg 
stipt de raadgevingen en aarzel niet om meer uitleg te 
vragen indien iets onduidelijk is.

↗ Regel je vertrek en je vervoer met vrienden en familie, 
zo hoef je niet langer te blijven dan nodig. Geef zoveel 
mogelijk bagage aan je familie mee op de dag voor je 
ontslag.

↗ Verwittig de verpleegkundige wanneer je vertrekt.

↗ Bewaar zorgvuldig alle medische documenten die je bij je 
ontslag worden bezorgd.

↗ Indien je het ziekenhuis verlaat zonder toestemming van 
de arts moet je een verklaring ondertekenen dat je op 
eigen verantwoordelijkheid handelt.

↗ Wanneer je bij je ontslag persoonlijke zaken achterlaat, 
heb je drie maanden tijd om deze af te halen. Nadien 
schenken we ze aan een goed doel. 

6 Naar huis 11 UUR

Mag je het ziekenhuis verlaten? 
Plan je vertrek voor 11 uur 
(tenzij anders besproken met je arts).
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6.3  Hulp nodig thuis?

Onze sociale dienst zorgt ervoor dat je 
ontslag zo vlot mogelijk verloopt. 
Verwacht je problemen, aarzel dan 
niet om hen te contacteren. Samen 
met jou en je familie zorgen ze tijdig 
voor een oplossing op maat.

↗ Onze sociaal werkers hebben 
uitgebreide kennis over en ervaring 
met zorg- en dienstverlening. Indien 
nodig stemmen ze de hulpverlening 
af met je huisarts, thuiszorgdiensten 
en andere voorzieningen. Zo is de 
voortgang van je verzorging verze-
kerd.
↗ Voor voedingsadvies, fysiothera-
peutische hulp en ergotherapie kan 
je ook na je ontslag terecht in ons 
ziekenhuis. 
↗ Logopedische hulp kan ook thuis 
verstrekt worden.

6.2  Publieke apotheek en thuiszorgwinkel

De publiek toegankelijke apotheek bevindt zich in het atrium (inkomhal) 
in het ziekenhuis. Naast geneesmiddelen vind je er ook een ruim aanbod 
aan rollators, rolstoelen, incontinentiemateriaal, wondzorg en thuiszorg-
materiaal. De apotheek is gespecialiseerd in postoperatieve bh’s en 
compressiekousen. Je kan er steeds terecht voor persoonlijk advies.

Openingsuren:

↗ maandag tot vrijdag: 9 tot 18.30 uur

↗ zaterdag: 9 tot 13 uur

Meer info:

↗ tel: 09 321 00 97

↗ www.apotheeksitemm.be



6.4  Uitleg bij je   
 factuur
↗ Je ontvangt je factuur nor-
maal gezien binnen de zeven 
weken na het einde van de 
maand waarin je ontslagen 
bent uit het ziekenhuis. Dit 
is enkel voor zover je dos-
sier volledig afgewerkt kan 
worden. Je ontvangt deze 
factuur op papier of digitaal 
(via mail, Doccle …).
De betaling van de factuur 
 dient te gebeuren binnen de 
30 dagen na verzendings-
datum.

↗ Op het eerste blad van je 
factuur vind je een samen-
vatting van alle kosten. Je 
ziekenfonds betaalt een 
groot deel van je kosten 
rechtstreeks aan het zieken-
huis. Ook dit bedrag wordt 
informatief meegedeeld op 
dit eerste blad, onderaan de 
samenvatting.

De factuur wordt verder in detail onderverdeeld in de volgende rubrieken:

1.  VERBLIJFSKOSTEN Dit zijn de kosten voor je verblijf in het ziekenhuis: het gebruik van je kamer, 
de maaltijden,  verpleegkundige hulp. Indien je koos voor een eenpersoons-
kamer, wordt het kamersupplement eveneens in deze rubriek vermeld.

2.  FORFAITAIRE KOSTEN  Een deel van de kosten wordt aangerekend met een vast bedrag (forfait), ook 
al heb je geen gebruik gemaakt van die diensten.  

3.  APOTHEEK Dit zijn de kosten die aangerekend worden door de apotheek van het zieken-
huis, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implan-
taten. Naast remgelden en supplementen kunnen ook wettelijke afleverings-
marges aangerekend worden.

4.  HONORARIA De erelonen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen.  

5.  ANDERE LEVERINGEN Kosten voor onder andere gipsverbanden en bloedproducten. 

6.  ZIEKENVERVOER Dit betreft de kosten voor vervoer, dringend of niet-dringend, 
gemaakt door het ziekenhuis. 

7.  DIVERSE KOSTEN Tijdens je verblijf in het ziekenhuis worden om comfortredenen een aantal 
producten en diensten ter beschikking gesteld, zoals tv, internet, zeep, water, 
koelkast ... Hiervoor wordt forfaitair 8 euro inclusief btw per dag aangerekend. 
Deze niet-medische kosten zijn volledig ten laste van de patiënt en worden niet 
terugbetaald door het ziekenfonds en hospitalisatieverzekering.

8.   BTW Op producten en diensten zonder therapeutisch doel moeten we BTW aan-
rekenen. Dit betreft o.a. esthetische ingrepen, comfortdiensten zoals kapper 
en pedicure en diverse kosten. Producten en diensten met therapeutisch doel 
worden vrijgesteld van BTW. 
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Er zijn drie kolommen:

De kosten vermeld in kolom 2 en 3 zijn voor rekening van de patiënt. Op het einde 
van je factuur vind je het ‘door de patiënt te betalen saldo’ en het rekeningnum-
mer waarop je het bedrag kan storten.

Kolom 1: hier staan de bedragen die het ziekenfonds betaalt.

Kolom 2: dit zijn de wettelijk bepaalde tussenkomsten van de 
patiënt zoals remgelden; vaste, vooraf bepaalde bedragen voor 
erelonen; geneesmiddelen die terugbetaald worden. 

Kolom 3: hier vind je de kosten voor kamersupplementen, 
niet-terugbetaalde geneesmiddelen, erelonen en bijkomende 
kosten.



42 /

7.1 Woordje uitleg  
 over AZ Maria 
 Middelares

AZ Maria Middelares is een alge-

meen ziekenhuis met 542 erkende 

ziekenhuisbedden, 99 bedden 

dagziekenhuis en 24 hoogtechnolo-

gische zalen voor operaties, behan-

delingen en onderzoeken.

Meer dan 1.800 personeelsleden 

en bijna 200 artsen staan voor jou 

klaar. AZ Maria Middelares heeft 

een christelijke traditie. We bieden 

hedendaagse hoogkwalitatieve ge-

zondheidszorg, met een menselijk 

gelaat. Kortom: gezondheidszorg 

met een ziel.
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7 Wie zijn wij?
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We geloven dat enkel een finan-
cieel gezonde organisatie onze 
kwaliteitsdoelstellingen kan ver-
wezenlijken. 

We geloven dat een goede  
samenwerking met de huisartsen 
de beste gezondheidszorg kan 
realiseren. 

We bieden naast algemene zorg 
ook specifieke hoogtechnolo-
gische expertzorg. We stemmen 
beide permanent af op de evolutie 
van de wetenschap.

We bieden elke patiënt kwaliteits- 
zekere gezondheidszorg. 
We hebben daarbij aandacht voor  
de noden van de hele mens.

We geloven in de waarde van  
over de eigen muren te kijken.  
We streven daarom samen- 
werkingsverbanden na met het 
doel de kwaliteit te verbeteren.

We geloven dat de persoonlijke  
inzet van al onze artsen en 
medewerkers onze zorgkwaliteit 
bepaalt. 
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op
7.2 Jouw recht, onze plicht

 ⃝  bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 ⃝  informatie over je gezondheidstoestand
 ⃝  klachtenbemiddeling
 ⃝  kwaliteitsvolle dienstverlening
 ⃝  pijnbeheersing
 ⃝  toestemming tot behandelen
 ⃝  vrije keuze van de zorgverstrekker
 ⃝  rechten in verband met je patiëntendossier

Wil je meer info over deze rechten, surf dan naar 
www.mariamiddelares.be

Je rechten

De wet op de patiëntenrechten 
somt al je rechten op. 

We geven hier een overzicht 
van de verschillende rechten.



De ombudsdienst

We doen alle mogelijke inspanningen 
om kwaliteitsvolle gezondheidszorg 
aan te bieden. Beantwoordt het 
resultaat niet aan je verwachtingen? 
Laat het ons weten, je mening is 
belangrijk. Door je opmerkingen kun-
nen wij de kwaliteit van de dienstver-
lening beoordelen en, waar mogelijk, 
verbeteren.

Ben je voor of tijdens je opname niet 
tevreden over bepaalde aspecten van 
de zorg- of dienstverlening? Spreek 
onmiddellijk de zorgverlener of 
hoofdverpleegkundige aan. Misschien 
kunnen zij met een kleine moeite aan 
je verwachtingen of opmerkingen 
tegemoetkomen. Of kan een misver-
stand uit de weg worden geruimd. 

Bespreek je de klacht liever niet met 
de betrokkene? Weet je niet bij wie 
je terecht kan? Wend je dan tot de 
ombudsdienst.

Wat kan de ombudsdienst voor jou 
doen?
De ombudsdienst helpt patiënten en 
hun familie die een vraag hebben of 
een probleem ervaren in verband met 
de dienstverlening van het ziekenhuis 
of een van zijn medewerkers.
De ombudspersoon is een strikt neu-
trale en onpartijdige gesprekspart-
ner. De ombudsdienst neemt zelf 
geen standpunt in, maar heeft een 
louter bemiddelende opdracht.

Contact met de ombudsdienst: 
09 246 26 40 
of ombudsdienst@azmmsj.be

Je privacy

↗  Voor het privacyreglement kan 
je terecht op de website van het 
ziekenhuis.

↗  Bij verdere vragen kan je recht-
streeks contact opnemen via  
dpo@azmmsj.be of op 09 246 29 79.

Tevredenheidsenquête

Ben je tevreden? Heb je op-
merkingen of suggesties? Als 
je een e-mailadres opgaf bij je 
opname krijg je na je ontslag 
een e-mail. Hierin vragen we 
jou om je bevindingen over 
onze dienstverlening te beoor-
delen.
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Ziekenhuis voor Ziekenhuis: Katako-Kombe

AZ Maria Middelares steunt het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ 
van Memisa. Deze organisatie streeft naar kwalitatieve basisgezond-
heidszorg op lange termijn, vooral in Centraal-Afrika, maar ook in Azië 
en Latijns-Amerika. 

AZ Maria Middelares ging een partnerschap aan met een ziekenhuis in 
Katako-Kombe (Democratische Republiek Congo). Dankzij deze steun 
is dit ziekenhuis in volle groei. Het is het pilootziekenhuis geworden 
voor de hele regio en ontwikkelt zich tot een opleidingscentrum voor 
artsen en verpleegkundigen.

Info
www.katako-kombe.be

Financiële steun is altijd welkom.

Begunstigde: 
Memisa Itterbeek 
IBAN: BE79 8805 6167 7133

Met vermelding 
'Steun katako-Kombe'.

Fiscale attesten zijn mogelijk 
vanaf 40 euro per kalenderjaar.

7.3  Onze goede doelen
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We appreciëren je bijdrage.

Begunstigde: 
Koning Boudewijnstichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1

Gestructureerde mededeling: 
***016/0620/00028***

Elke gift vanaf 40 euro  
is voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Back on Track 

Topatleet Thomas Van der Plaetsen is voormalig Europees kampioen 
tienkamp. Eind 2014 werd bij Thomas kanker vastgesteld, gevolgd door  
een operatie en chemotherapie. Slechts zeven maanden na het einde 
van zijn behandeling werd Thomas Universiadekampioen in het Zuid- 
Koreaanse Gwangju. 
 
Thomas zijn verhaal werd getekend door zware medische behandelingen 
en een moeilijke en onzekere weg om zichzelf, zowel professioneel als 
privé, terug ‘back on track’ te krijgen. Omdat hij, als professioneel atleet, 
bijzonder veel aandacht krijgt voor zijn prestaties besloot Thomas zich 
in te zetten voor de vele kankerpatiënten die zonder grote aandacht 
vechten om de medische behandelingen te doorstaan. 

Samen met AZ Maria Middelares, waar Thomas werd behandeld en 
opgevolgd, richtte hij zijn fonds ‘Back on Track’ op. Het fonds dient om 
kankerpatiënten een hart onder de riem te steken door in te zetten 
op bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma’s en 
andere initiatieven met als doel de zware behandeling waar mogelijk te 
verlichten. 

Info
www.thomasvdp.com/back-on-track



www.virtueelziekenhuis.be

+
+

Breng een virtueel 
bezoek aan ons 
ziekenhuis

Tijdens je virtuele wandeling 
krijg je mondeling uitleg van 
een aantal medewerkers en 
artsen. Extra informatie is 
beschikbaar onder de vorm 
van pop-upschermen.
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7.4 Virtueel ziekenhuis



Traject toekomstige ouders

Jaarlijks bevallen meer dan 1.800 
mama’s in ons ziekenhuis. Om 
hen nog meer vertrouwen te geven 
in hun bevalling en kraamperiode 
kunnen ze een kijkje nemen in de 
verschillende verloskamers, de kamers 
op de kraamafdeling en de dienst 
neonatologie.

Bezoekers kunnen dankzij de 360°-beelden rondkijken in de 
ruimte waarin ze zich bevinden en van de ene ruimte naar 
de andere wandelen via visuele navigatieknoppen.
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Traject operatiekwartier

Onderga je een ingreep of operatie? 
Je kan het hele traject, van 
aankomst in het ziekenhuis tot in 
het operatiekwartier, op voorhand 
afleggen. Je kan een kijkje nemen 
in de voorbereidingsruimte, 
operatiezalen en ontwaakzaal van het 
operatiekwartier. Je kan ook de een- 
en tweepersoonskamers bekijken. 



50 /

 ⃝  Algemeen nummer

⃝  Spoedafdeling 

⃝   Dagziekenhuis oncologie

⃝    Geriatrisch dagziekenhuis

⃝  Kinderafdeling

⃝  Kraamafdeling

⃝  Kunstnierafdeling

⃝  Onthaalbalie

⃝  PAAZ/A-dienst

⃝  Radiologie

⃝  Revalidatiecentrum

⃝  Centrale inning (facturatie)

⃝  Medisch Centrum Maria Middelares  

 (Gentbrugge)

⃝  Medisch Centrum AZ Maria Middelares - 

 AZ Sint-Vincentius Deinze (Aalter)

09 246 46 46

09 246 98 00

09 246 95 22

09 246 22 01

09 246 82 00

09 246 25 00

09 246 88 00

09 246 96 50

09 246 34 00

09 246 97 00

09 246 85 00

09 246 20 20

09 246 11 20

09 239 07 00

8 Lijst met contactnummers
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Notities
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Notities



GEZONDHEIDSZORG MET EEN ZIEL Foto's:
© LLOX architecten
© BAM 
© Andres

© Peter De Schryver
© AZ Maria Middelares

AZ Maria Middelares vzw en zijn artsen hebben deze informatiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. 
De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief.  Deze brochure omvat niet alle medische aspecten en 
vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden 
bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn personeel en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Gent -  
AZ Maria Middelares

Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent

+32 9 246 46 46

Gentbrugge -  
Medisch Centrum

Kliniekstraat 27
9050 Gentbrugge

+32 9 246 11 20

Aalter -  
Medisch Centrum

Brouwerijstraat 36
9880 Aalter

+32 9 239 07 00

Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid

Onze locaties



Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent I 09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be SAP 632 - april 2023

Onthaalbrochure
praktische info over je ziekenhuisopname

PATIËNTENINFORMATIE

VOLG ONS OOK OP: 

Deze brochure is gedrukt op maxioffset.
Papier afkomstig uit bossen die duurzaam 
worden beheerd.




