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Onthaalbrochure 

PATIËNTENINFORMATIE

Praktische info over uw ziekenhuisopname





Welkom

Beste toekomstige ouders

Hartelijk welkom in AZ Maria Middelares. Wij zijn een ziekenhuis 
dat naast algemene zorg ook specifieke hoogtechnologische zorg 
biedt. Dagelijks staan onze artsen en medewerkers klaar om u 
kwaliteitszekere gezondheidszorg te bieden in een gemoedelijke, 
vriendelijke sfeer.

U bent zwanger en straks bent u te gast bij ons voor uw bevalling. 
Uiteraard wenst u de komst van uw kindje zo goed mogelijk voor 
te bereiden. Daarom geven we u graag wat informatie over ons 
ziekenhuis en over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling. 

Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag. Vraag 
gerust bijkomende inlichtingen aan onze medewerkers. Of bezoek 
onze website www.mariamiddelares.be en  
www.gynaecologiegent.be. Ook daar vindt u veel informatie terug. 

We wensen u een aangenaam verblijf op onze kraamafdeling.  

Het bestuur, de directie, de artsen en het personeel  
van AZ Maria Middelares
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1 Een woordje uitleg over 
 AZ Maria Middelares
AZ Maria Middelares is een algemeen en christelijk 
geïnspireerd ziekenhuis met 631 bedden en 23 
hoogtechnologische interventiezalen. Meer dan 1.600 
personeelsleden en 180 artsen staan voor u klaar. 

•  We bieden vanuit de christelijke traditie een 
hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg, 
met een menselijk gelaat. Kortom: gezondheidszorg 
met een ziel. 

•  Wij bieden elke patiënt kwaliteitszekere 
gezondheidszorg. Daarbij hebben we aandacht voor 
de noden van de hele mens.

•  Wij geloven dat de persoonlijke inzet van al onze 
artsen en medewerkers de kwaliteit van onze zorg 
bepaalt. Wij werken samen met hen aan de uitbouw 
van een stimulerende werkomgeving.

•  Wij geloven dat een constructieve samenwerking 
met de huisartsen de beste gezondheidszorg 
kan realiseren. Wij ontwikkelen daartoe samen 
patiëntgerichte kwaliteitsprojecten.

•  Wij geloven in de waarde van buiten de eigen 
muren te kijken. Wij streven daarom strategische 
samenwerkingsverbanden na met het doel kwaliteit 
meetbaar te verbeteren.

•  Wij geloven dat slechts een financieel gezonde 
organisatie onze kwaliteitsdoelstellingen kan 
verwezenlijken. Wij realiseren dat in samenspraak 
en overleg met artsen en medewerkers.
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2 Bereikbaarheid

AZ Maria Middelares

Via de autosnelweg E40 afrit 14
Neem richting R4 en volg de 
wegwijzers ‘AZ Maria Middelares’. 
Rij door de centrale laan van 
de Expo-parking en sla voor 
de rotonde rechtsaf. Volg de 
pijl ‘AZ Maria Middelares’ en rij 
langsheen de Ringvaart tot u het 
ziekenhuis aan uw rechterkant 
van de weg ziet.

Met de trein
Halte Gent, Sint-Pieters-Station. 
Aansluitend kunt u een bus of 
tram nemen.

Met de bus of tram
Stadsbussen nrs. 76, 77 en 78 en 
tram nr. 1. Stap af aan de halte 
‘Maalte’.

In- en uitritten

Het ziekenhuisdomein is 
toegankelijk via 

•  de  hoofdingang langs de R4 
waar er een dubbele in- en 
uitrit is; 

•  de inrit langs de 
Kortrijksesteenweg;

•  de inrit via de Poolse 
Winglaan.

Busje komt zo...

Komt u met het openbaar vervoer 
naar AZ Maria Middelares? 
 
Van maandag tot en met vrijdag 
rijdt er tussen 13 en 19 uur
een shuttlebus op het 
ziekenhuisterrein. 

Deze bus stopt aan volgende 
haltes: 

•  Kortrijksesteenweg
•  Verkeersplein begane grond

U kunt zonder extra vergoeding 
gebruik maken van deze service!
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Hoofdingang
De deuren van het atrium (inkomhal) openen op weekdagen van 6.30  
tot 21.15 uur, tijdens het weekend van 7.30 tot 21.30 uur. 
Na 21.15 uur kunt u het ziekenhuis betreden via de spoedafdeling.

Vanuit de parking onder het ziekenhuis kunnen patiënten en 
bezoekers zich met de buitentrap of -lift  begeven naar de 
hoofdingang. Een minder mobiele bezoeker of patiënt kan de 
buitenlift nemen of met de auto afgezet worden nabij de hoofdingang. 
Rolstoelen zijn aanwezig zijn aan de ingang van de hal (‘atrium’).
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3 Parking

Bij het binnenrijden neemt u een 
ticket aan de slagboom. 
Voorbehouden parking voor 
patiënten en bezoekers staat 
aangeduid.

Indien u binnen het halfuur 
vertrekt, kunt u met dit ticket de 
parking gratis verlaten. 

Als uw bezoek langer duurt, 
betaalt u met het ticket aan de 
automaten aan het onthaal. Indien 
u wenst, kunt u betalen met 
bancontact.

Bij inschrijving voor een vaginale 
bevalling of keizersnede krijgt u 
een aantal tickets.

Wordt u meer dan 5 dagen 
opgenomen, dan kunt u 10 
parkeertickets kopen voor 20 euro 
(2 euro/ticket) aan de infobalie. 

4 parkeerzones voor 
patiënten en bezoekers

Parking 0: enkel voor 
revalidatiepatiënten 
(voorbehouden plaatsen).

Parking 1: parking onder het 
ziekenhuis. 

Parking 2: parking tussen parking 
1 en parking 3.

Parking 3: torenparking.

Alle parkings zijn bereikbaar via 
R4, Kortrijksesteenweg en Poolse 
Winglaan.
 

Parkeerplaatsen voor 
(motor)fietsen

Er is een fietsenstalling
voor bezoekers, in de parking 
onder het ziekenhuis.
 
Een aparte parking voor (motor)
fietsen voor bezoekers en 
patiënten is ook voorzien op 
parking 1.
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4   Voorbereiding tijdens  
     de zwangerschap

Informatieavonden 

In de loop van uw zwangerschap 
kan u onze informatieavonden 
bijwonen die in samenwerking 
met “Kind en Gezin” worden 
aangeboden.
Een verpleegkundige van Kind 
en Gezin leidt de infoavond over 
zwangerschap.Volgende topics 
komen aan bod: voorstelling 
Kind en Gezin, sociale wetgeving, 
info over verlof en financiële 
tegemoetkomingen, baby- en 
peuteruitzet.
Tijdens de informatieavond over 
de bevalling geeft de vroedvrouw 
aan de hand van een video een 
antwoord op veel gestelde vragen. 
Zo kan u kennis maken met de 
organisatie van de afdeling en 
praktische informatie inwinnen 
over uw opname en verblijf, de 
arbeid, de bevalling, de verzorging 
van uw baby, …

De data van deze avonden 
verneemt u op de raadpleging bij 
uw gynaecoloog of op de website 
www.mariamiddelares.be. 

Interdisciplinaire 
lessenreeks 

Toekomstige ouders die een 
interdisciplinaire prenatale 
lessenreeks willen volgen, 
kunnen hierover eveneens bij de 
gynaecoloog een folder bekomen. 
Deze reeks omvat vijf sessies 
waarbij in groepsverband het 
verloop van de zwangerschap, 
borstvoeding, de arbeid, de 
bevalling en de kraamperiode 
uitvoerig worden behandeld. 
De kinesist(e) leert tijdens elke 
bijeenkomst specifieke oefeningen 
aan.  
 
De startdata van deze 
lessenreeksen verneemt u op de 
raadpleging bij uw gynaecoloog of 
op de website  
www.mariamiddelares.be. 
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Hoe kan ik me aanmelden? 

•  Indien u in arbeid bent, kan u 
zich steeds aanmelden aan het 
onthaal van de spoedafdeling. 
Dit zowel dag als nacht.

•  Meld u voor een geplande 
opname of consultatie aan, 
tijdens de openingsuren 
van de inschrijfbalie, aan 
via één van de e-kiosken. 
Voor een opname krijgt u 
een volgnummer dat wordt 
geprojecteerd op de tv-
schermen in de wachtzaal 
aan de inschrijving. Voor een 
consultatie krijgt u een ticket 

met de route.  
Patiënten zonder e-ID krijgen 
ook een volgnummer.  
Op het moment dat uw 
volgnummer wordt getoond, 
gaat u naar de aangeduide 
inschrijvingsbalie. Daar 
wordt de reservatie bevestigd 
en wordt de inschrijving 
administratief in orde 
gebracht. 

•  Openingsuren inschrijfbalie: 
Weekdagen van  
6.45 tot 21. 00 uur.  
Weekend en feestdagen van 
7.30 tot 21.00 uur. 

5 Uw opname
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Wat brengt u best mee naar de kraamafdeling? 

Administratief

•  Identiteitskaart.
•  Bloedgroepkaart. 
•  Bewijs van 

hospitalisatieverzekering 
(Assurcard, DKV-kaart). 

•  Eventuele verwijsbrief van de 
arts of moederboekje. 

•  Eventueel bewijs van 
erkenning. 
 
 

Persoonlijke verzorging 

•  Persoonlijk toiletgerief.
•  Nachtkledij. 
•  Handdoeken en washandjes. 
•  Voldoende ondergoed. 
•  Eventueel borstvoedings-BH. 
•  Eventueel 

zwangerschapskussen 
(slangvorm).  
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Gelieve afzonderlijke bagage te 
voorzien voor het verloskwartier
•  Slaapkleed of T-shirt voor de 

bevalling. 
•  Eerste pakje voor de 

pasgeborene (hemdje, 
babypakje). 

•  Handdoek en washandje + 
toiletgerief.  

Babyverzorging  

•  6 babypakjes. 
•  6 hemdjes.
•  6 paar sokjes.
•  1 paar krabwantjes  

en 1 mutsje.
•  1 babykammetje.
•  3 gewone handdoeken voor 

het verzorgingskussen van de 
baby (geen badhanddoeken of 
tetradoeken). 

 
Indien u dit wenst, kan u 
op de kraamafdeling de 
verzorgingsproducten voor uw baby 
aankopen. 

Opnameverklaring 

Op de dag van uw opname tekent u 
een opnameverklaring. Hierin vindt 
u ondermeer een overzicht van uw 
persoonlijke bijdragen in de kosten. 
Door de opnameverklaring te 
ondertekenen bevestigt u:

OPGELET 

Breng geen grote 
geldsommen, juwelen of 
andere kostbare voorwerpen 
mee. Het ziekenhuis is niet 
aansprakelijk voor verlies of 
diefstal. Indien u dit wenst, 
bewaren we uw waardevolle 
voorwerpen in de kluis van 
het ziekenhuis. Bij ontslag 
uit het ziekenhuis, kunt u 
uw bezittingen aan de balie 
afhalen.

•  uw kamerkeuze,
•  de tarieven en uw 

persoonlijke bijdragen,
•  de financiële voorwaarden 

van uw opname. 

Bij een spoedopname mag 
u de opnameverklaring 
ondertekenen zodra u daartoe 
in staat bent.
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Identificatiebandje

Bij uw inschrijving in de 
opnamedienst krijgt u een 
identificatiebandje om uw pols. 
Op het bandje staan o.a. uw 
naam en uw geboortedatum. 
Kijk deze gegevens na en meld 
fouten onmiddellijk. Dit bandje 
maakt onder alle omstandigheden 
duidelijk wie u bent. Zo kunnen 
er geen misverstanden ontstaan. 
Het is daarom belangrijk 
dat u dit identificatiebandje 
draagt gedurende uw hele 
ziekenhuisverblijf. Als het toch zou 
loskomen of verloren gaan, meld 
dat dan zo snel mogelijk aan de 
verpleegkundige.

Tijdens uw verblijf kan men ook 
meerdere keren vragen naar uw 
naam en uw geboortedatum. De 
zorgverlener vergelijkt dan uw 
gegevens met de gegevens die 
hij/zij ter beschikking heeft voor 
de geplande zorg. Deze controle 
dient om elke vergissing uit te 
sluiten. Dit is in ons ziekenhuis een 
standaardprocedure die mee een 
veilige zorg garandeert.

Uw kamerkeuze

U kiest uit 3 kamertypes:
•  éénpersoonskamers,
•  tweepersoonskamers,
•  vierpersoonskamers. 

Uw kamerkeuze heeft geen invloed 
op de kwaliteit van verzorging, 
behandelingen of maaltijden. Het 
verschil heeft enkel te maken 
met meer comfort en een grotere 
privacy.
Wij vragen uw begrip als we u, door 
plaatsgebrek of een spoedgeval, niet 
onmiddellijk de kamer kunnen geven 
die u wenst.

Prijs van een kamer

De prijs van de kamer per dag wordt 
door het RIZIV betaald. De remgelden 
en de aanvullende supplementen 
worden door de patiënt betaald.
Hiernaast kunnen artsen ook een 
ereloonsupplement 
vragen. Het ereloon (of honorarium) is 
de vergoeding die artsen, tandartsen, 
kinesitherapeuten, vroedvrouwen of 
logopedisten aanrekenen voor hun 
prestaties. Aan elke prestatie is een 
prijs gekoppeld, het verbintenistarief. 
Dit verbintenistarief is wettelijk 
vastgelegd.
Indien u verblijft op een éénpersoons-
kamer (ongeacht  dagziekenhuis of 
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opname met overnachting) dan kan 
de arts een ereloonsupplement 
aanrekenen. Deze ereloonsup-
plementen gelden zowel voor 
uw behandelende arts, als voor 
andere artsen die bij uw bevalling 
betrokken zijn.
 
De verplichte ziekteverzekering 
(of mutualiteit) komt niet 
tussen in de kost van deze 
ereloonsupplementen. Afhankelijk 
van uw verzekeringspolis zal uw 
hospitalisatieverzekering (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 éénpersoonskamer. 
Deze supplementenregeling is 

noodzakelijk om de kwaliteit van de 
zorg te verbeteren bijv. de aanschaf 
van innovatieve apparatuur, 
investeringen in moderne 
infrastructuur of aanwervingen van 
extra personeel om de kwaliteit 
van de zorg niet in het gedrang te 
brengen.

Geneesmiddelen

Het is belangrijk dat de 
zorgverleners weten welke 
geneesmiddelen u thuis 
gebruikt of gebruikt hebt. 
Breng een correcte en volledige 
overzichtslijst mee van deze 
geneesmiddelen. Of breng de 
geneesmiddelen mee, liefst 
in de originele verpakking. Bij 
aankomst op de afdeling zal 
een verpleegkundige dit met u 
overlopen. Mocht u voor bepaalde 

maximum 
ereloonsupplement

twee- of meer- 
persoonskamer

éénpersoonskamer

geconventioneerde arts* 0 % 150 %

niet-geconventioneerde 
arts*

0 % 150 %

sociaal statuut patiënt** 0 % 150 %

(*) Het statuut van de arts kan u vinden op deze website en is op eenvoudig 
verzoek opvraagbaar aan het onthaal. Een geconventioneerde arts is een arts 
die zich engageert te werken tegen verbintenistarief.
(**) Uw sociaal statuut wordt medegedeeld door uw mutualiteit vb. chronische 
zieken, langdurig werklozen ouder dan 50 jaar, …



18 | Onthaalbrochure AZ Maria Middelares

geneesmiddelen allergisch zijn, meld 
dit dan tijdens dit gesprek.
Tijdens uw verblijf krijgt u 
geneesmiddelen van het ziekenhuis. 
Gebruik uw eigen geneesmiddelen 
enkel in overleg met uw zorgverlener. 
Bepaalde combinaties kunnen 
immers ongewenste effecten hebben. 

Uw geneesmiddel in het ziekenhuis

Het is mogelijk dat uw thuismedicatie 
wordt omgezet naar een identiek 
geneesmiddel dat het ziekenhuis in 
voorraad heeft.
Zo koos AZ Maria Middelares ervoor 
om voor sommige geneesmiddelen 
de generische vorm te gebruiken. 
Een generisch of generiek 
geneesmiddel heeft dezelfde werking 
als het origineel geneesmiddel.
Door de vervanging van 
geneesmiddelen kan de kleur of vorm 
van uw geneesmiddel afwijken. Bij uw 
thuiskomst mag u voor de verder te 
zetten medicatie terug overschakelen 
op uw vertrouwde medicatie.

6   Begeleiding  
tijdens arbeid   
en bevalling
Het verloskwartier van AZMM 
heeft 6 arbeids-verloskamers. 
De arbeid, bevalling, huid op 
huid contact, koesteren van 
de pasgeborene gebeuren in 
dezelfde ruimte. We creëren voor 
u een rustige en huiselijke sfeer 
in de arbeids-verloskamer. We 
schenken veel aandacht aan uw 
begeleiding  tijdens de arbeid. 
Uiteraard hebben we ook veel oog 
voor uw ongeboren baby. Hiervoor 
zullen we regelmatig luisteren 
naar de foetale harttonen. Een 
CTG-toestel wordt aangelegd 
om de conditie van uw baby en 
de regelmaat van de contracties 
te beoordelen. U kan steeds met 
uw vragen en bezorgdheden 
terecht bij uw gynaecoloog en de 
vroedvrouw die u begeleidt.
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Hoe lang uw arbeid en bevalling zal 
duren, is moeilijk in te schatten. Bij 
goede arbeid (regelmatige, pijnlijke 
contracties om de 2 à 3 minuten) en 
een rijpe, weke baarmoederhals, 
ontsluit een zwangere vrouw 
gemiddeld 1 cm per uur. Dit kan 
sneller gaan bij een meerbarende.

Tijdens de arbeid zoekt de 
vroedvrouw samen met u en uw 
partner naar de beste manier om 
het u zo comfortabel mogelijk te 
maken. Tijdens de ontsluitingsfase 
gaat alle energie en aandacht 
naar het opvangen van de weeën. 
Elke arbeid gaat gepaard met een 
zekere pijn. Een aantal natuurlijke 
hulpmiddelen kunnen u helpen 
in deze moeilijke fase.  Het komt 
er op aan u zo veel mogelijk te 
ontspannen zodat uw pijndrempel 
verhoogt. Ademhalings- en 
ontspanningsoefeningen spelen 
een belangrijke rol tijdens de 
arbeid. Zoek ook naar houdingen 
die u hierbij helpen. Deze kunnen 
in de loop van de arbeid steeds 
veranderen. U mag rondlopen 
of in een zetel, op een stoel of in 
bed blijven. Sommigen relaxeren 
goed op de zitbal. Bij rugpijn kan 
een massage echt deugd doen. 
Dat is ook het moment om de 
partner actief in te schakelen. 
Sommige vrouwen verdragen geen 
lichaamscontact. Voor anderen 

betekent het juist een steun om een 
stevige hand te hebben om in te 
knijpen. Tegelijkertijd begeleiden 
we u met ademhalingsoefeningen. 
Ook water kan de pijn verlichten, 
je kan zowel gebruik maken van 
het relaxatiebad als de douche. De 
waterstralen op uw huid kunnen 
een ontspannend effect hebben. 
Het verloskwartier is uitgerust 
met 2 relaxatiebaden. Door de 
warmte van het water kan u zich 
gemakkelijker ontspannen. Laat bij 
uw opname in het verloskwartier 
tijdig weten indien u overweegt 
om het relaxatiebad te gebruiken. 
De vroedvrouwen zullen u een 
verloskamer geven waar een bad 
aanwezig is.

Contracties kunnen bij een 
vorderende arbeid vrij hevig 
en pijnlijk worden. Er zijn grote 
verschillen in de beleving hiervan. 
Sommige vrouwen verdragen 
ze beter dan andere. Feitelijke 
omstandigheden hebben een 
aanzienlijke impact, net zoals 
uw verwachtingen en uw 
ingesteldheid. Om het ongemak 
en de pijn op te vangen, bestaan 
er heel wat mogelijkheden zoals 
het relaxatiebad, massage en 
wisselende houdingen. 

Soms zijn natuurlijke hulpmiddelen 
om pijn te verzachten niet 
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voldoende. In overleg met uw 
gynaecoloog kan een epidurale 
verdoving door de anesthesist in 
de arbeids-verloskamer geplaatst 
worden. Zelfs goed voorbereide 
en gemotiveerde vrouwen hebben 
soms wat extra ondersteuning 
nodig.

Op het verloskwartier zijn, naast de 
2 relaxatiebaden, 2 bevallingsbaden 
voorzien. Indien u dit wenst kan u 
onderwater bevallen. Het warme 
water werkt ontspannend, de arbeid 
verloopt over het algemeen vlotter 
en de weeën worden als minder 
pijnlijk ervaren. Indien u voor een 
onderwaterbevalling zou opteren, 
kan u dit met uw gynaecoloog 
bespreken tijdens de prenatale 
consultaties. Om medische 
redenen is het soms niet toegelaten 
om in het bad te bevallen. Uw 
gynaecoloog geeft  u hieromtrent de 
nodige info.

De operatiezaal voor het uitvoeren 
van een keizersnede is geïntegreerd 
in het verloskwartier. Deze zaal 
staat steeds klaar voor een 
geplande keizersnede of voor het 
geval uw gynaecoloog tijdens de 
arbeid besluit om een keizersnede 
uit te voeren.
Na de geboorte stimuleren we huid 
op huidcontact. Dit is het moment 
om samen met uw partner uw baby 
te koesteren en te bewonderen.  

Onmiddellijk na de geboorte leggen 
we uw baby gedurende het eerste 
levensuur op uw blote huid. De 
baby wordt door u, uw partner en 
de vroedvrouw goed afgedroogd 
met een voorverwarmde doek. Om 
afkoeling  te vermijden krijgt uw 
baby een mutsje en wordt toegedekt 
met een warme doek. We besteden 
veel aandacht aan de begeleiding 
bij de voeding van uw baby. Bij 
borstvoeding proberen we uw baby 
kort na de geboorte aan te leggen. 
Als je baby niet meteen goed wil 
zuigen, is dit op dat moment geen 
probleem. Leg je baby gewoon even 
tegen je borst. Huid op huidcontact 
is hierbij van groot belang. 
Naargelang uw keuze begeleiden 
we borstvoeding of flesvoeding. 
Voor een goede voorbereiding 
verwijzen we naar de brochures en 
de website van Kind en Gezin
(http://www.kindengezin.be).
We hebben ook een eigen brochure 
“Kiezen voor borstvoeding” die u 
kunt terugvinden op de website 
van het ziekenhuis. We zullen u 
graag helpen met advies op maat 
voor het opstarten van een gezond 
voedingsbeleid. De kinderarts 
evalueert dit dagelijks. Zo kan u 
tijdens uw verblijf genieten van een 
totaalzorg die u ondersteunt om als 
kersverse ouders te wennen aan uw 
nieuwe gezinssituatie en uw kleine 
spruit de beste start te geven. 
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7 Uw verblijf
Hoe ziet uw dag eruit?

7.30 uur Ontbijt
8.00 uur Vroedkundige   
 verzorging,    
 Babyzorg
 
 Bezoek van 
                     gynaecoloog en 
                     kinderarts in de
                     loop van de dag
 
11.30 uur Middagmaal 
 en koffie

12.00 uur  Middagrust 

14.00 uur Aanvang    
 namiddag-    
 bezoek

15.00 uur Namiddag-   
 verzorging

17.30 uur Avondmaal

20.00 uur Einde bezoek 

Ontwikkelingsgerichte zorg  

We stimuleren zo veel mogelijk 
rooming-in op de kraamafdeling. 
Uw baby blijft dag en nacht bij u op 
de kamer. Als uw baby meer zorgen 
nodig heeft, wordt uw baby verzorgd 
op onze dienst neonatologie.
De neonatologie van AZMM neemt 
deel aan een project van de overheid 
waarbij de zorg maximaal gericht is 
op de ontwikkeling van de baby. Dat 
betekent dat we bij elk aspect van 
de verzorging( voeding, pijn, slaap/
waakritme,…) de specifieke noden 
zullen aanpakken op een manier 
die ook de optimale ontwikkeling 
waarborgt. Een aantal punten waar 
we aandacht voor hebben in de 
ontwikkelingsgerichte zorg zijn:

Het vermijden van fel licht en lawaai 
Om deze prikkels, vooral bij 
prematuren, te beperken, liggen 
over de couveuses afdekdoeken. 
De eenheid beschikt eveneens over 
dimlichten.
Monitors, waarmee zuurstofgehalte 
in het bloed, ademhalings-en 
hartfrequentie worden gevolgd, 
geven enkel een geluidssignaal bij 
alarmwaarden. Gesprekken worden 
gevoerd in het bureau en niet bij de 
baby om optimale rust te garanderen. 
We vragen eveneens om zachtjes te 
praten.



22 | Onthaalbrochure AZ Maria Middelares

Het respecteren van dag/
nachtritme
Ononderbroken slaapfases 
zijn belangrijk voor de verdere 
ontwikkeling en groei van de baby. 
Daarom proberen wij de zorgen te 
bundelen zodat de baby tussen de 
verzorgingen rustig kan doorslapen. 
Een fopspeen kan troost bieden 
wanneer de ouder er niet is en geeft 
rust en geborgenheid.

Positionering
 U zal zien dat in de couveuse, op 
zich al een kleine warme ruimte, 
de baby’s vaak in een soort textiel 
nestje liggen. Prematuren hebben 
weinig kracht en spierspanning 
en hebben heel beweeglijke 
gewrichten. Zij kunnen zelf moeilijk 
tegen de zwaartekracht in bewegen. 
Hierdoor zullen ze niet in staat zijn 
om een gebogen lichaamshouding 
aan te nemen of hoofd en romp 
mooi in één lijn te houden met de 
ledematen symmetrisch naar het 
midden toe ( middellijnoriëntatie). 
Deze houdingen zijn nochtans 
van groot belang om overdreven 
spierspanning tegen te gaan in 
spiergroepen die strekbewegingen 
verzorgen, om schrikreacties te 
beperken, om een geborgen gevoel 
te geven, om met handen aan de 
mond te kunnen,… 
Volgens ontwikkelingsniveau en 
positie (rug-, zij- en buiklig) wordt 

specifieke steun gegeven.
Ook bij de overgang van de 
couveuse naar het babybedje, blijft 
dit een belangrijk aandachtspunt.

Pijn
Pijn vermijden en bestrijden 
is belangrijk voor een goede 
ontwikkeling maar bij een baby 
niet steeds gemakkelijk te 
detecteren. Daarom wordt de 
baby verschillende malen per 
dag gecontroleerd op meerdere 
signalen die ons helpen een 
specifieke pijnscore te geven. Op 
basis daarvan kan in overleg met de 
kinderarts eventueel pijnmedicatie 
worden toegediend.
Jammer genoeg zijn pijnlijke 
procedures zoals bloedafnames en 
infusen prikken onvermijdbaar. In 
die omstandigheden proberen we de 
pijnlijke ervaring te verlichten met 
een fopspeentje of een daarvoor 
ontwikkelde suikeroplossing.

Inktvisjes
We maken ook gebruik van 
inktvisjes in de neonatologie. 
Dit is een gehaakt popje dat 
ervoor zorgt dat uw baby niet 
naar de infuusslangen, sondes of 
monitorkabels grijpt. Door naar de 
tentakels van het popje te kunnen 
grijpen, wordt de baby rustiger en 
reguleert beter de ademhaling en 
hartslag.
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Aangezien de baby’s op de 
neonatologie heel kwetsbaar zijn, 
voldoen deze popjes aan hele 
strenge kwaliteitseisen. Zo zijn er 
concrete afspraken over lengte, 
vulling en het gebruikte garen.
Het inktvisje moet bij zichtbare 
bevuiling of minstens 1 keer per 
week gewassen worden op 60°.
Het spreekt voor zich dat deze 
popjes enkel toegelaten worden 
bij gemonitorde kindjes in het 
ziekenhuis. In de thuissituatie raden 
wij u aan dit popje niet bij het kindje 
te leggen. Daarvoor verwijzen wij 
u naar de richtlijnen van Kind en 
Gezin ( geen knuffels bij de baby 
onder de 6 maanden).

Kangoeroeën
Baby’s, zowel voldragen als 
prematuur geboren, hebben 
naast voeding ook nood aan 
lichamelijk contact. Daartoe 
leggen we de baby zonder kleding 
op de naakte huid van moeder 
of vader en dekken de baby toe 
met een warme doek. Hierdoor 
blijft de lichaamstemperatuur 
op peil, ontspant de baby zich 
beter en wordt de ademhaling 
rustiger. Daarnaast bevordert 
het huidcontact de emotionele 
ontwikkeling. Dit soort intens 
contact noemt men kangoeroeën.
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Bezoekuren

De bezoekuren op de kraamafdeling zijn dagelijks van 14 tot 20 uur, de 
partner is uiteraard altijd welkom.  
 
Op het verloskwartier is alleen de partner toegelaten of de begeleidende 
persoon.  
 
Op de neonatologie geldt een specifieke bezoekregeling. Ouders zijn 
uiteraard steeds welkom. Er is bezoek toegestaan tussen 14 en 15 uur, of 
tussen 17 en 18 uur mits bepaalde voorwaarden.  
 
Kinderen die op bezoek komen, mogen naar hartelust gebruik maken van 
onze speelruimte op de kraamafdeling. Mogen wij u vriendelijk vragen 
om de kinderen niet alleen te laten tijdens het spel en om de kinderen te 
helpen bij het opruimen na het spel. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk 
voor gebeurlijke ongevallen. 

Door onvoorziene omstandigheden of medische 
redenen kan de dagindeling veranderen.
Indien u een verpleegkundige wilt oproepen, 
kunt u dit door op de oproeptoets van de 
handset te drukken.
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Contact met familie en vrienden

Telefoneren

AZ Maria Middelares: 
Alg. nummer: 09 246 46 46
Kraamafdeling: 09 246 25 00 
Verloskwartier: 09 246 25 50 
Neonatologie: 09 246 25 70
Hoofdvroedvrouw: 09 246 25 10
Adjunct-hoofdvroedvrouw:
 09 246 25 08 
  

U krijgt bij uw opname een 
persoonlijk telefoonnummer en 
een code. Deze code is noodzakelijk 
om zelf te telefoneren. Hiervoor 
gebruikt u de handset. Die is 
eenvoudig te bedienen. U vindt een 
handleiding in uw nachtkast. Om te 
telefoneren drukt u op ‘Telefoon’. 
U geeft eerst uw persoonlijke 
telefooncode (pincode) in en daarna 
het nummer dat u wenst te bellen. 

De kosten voor het gebruik van 
het telefoontoestel op uw kamer 
zijn hoger dan de gebruikelijke 
telefoonkosten.  
We verrekenen in dit bedrag 
immers ook algemene 
telefoonkosten zoals 
abonnementskosten. 
Het staat u echter vrij om uw 
persoonlijke gsm te gebruiken.

Familie en vrienden kunnen 
u contacteren via het 
telefoonnummer dat u bij opname 
ontving.

Briefwisseling

’s Morgens wordt op elke afdeling 
de post bezorgd. Post die u zelf 
wenst te versturen, geeft u af aan 
de hoofdvroedvrouw van de afdeling 
of aan het onthaal in het atrium.

Uw adres in  
AZ Maria Middelares: 

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

Geboorteaangifte 

Elke geboorte moet aangegeven 
worden binnen de 15 dagen na de 
bevalling bij de Dienst Burgelijke 
Stand van de geboorteplaats door 
de wettige vader en/of de wettige 
moeder. Samen met de geboorteakte 
ontvangt u concrete richtlijnen op 
het verloskwartier. Een erkenning 
kan reeds tijdens de zwangerschap 
in om het even welke gemeente 
mits toestemming van de moeder. 
Hiervoor verwijzen we ook naar de 
brochure “De geboorte, Erkenning, 
Belgische nationaliteit” van de dienst 
Bevolking, stad Gent. U ontvangt ook 
een verklaring  van naamkeuze: hierbij 
verklaart u welke familienaam u uw 
kind zal geven (geldt enkel wanneer uw 
eerste kind geboren is na 1 juni 2014). 
Voor meer informatie verwijzen we u 
naar de website van stad Gent:
http://stad.gent/burgerzaken/geboorte 

Opsporing van aangeboren 
stofwisselingsstoornissen -  
Richtlijnen ter preventie van 
wiegendood 

Over de opsporing van aangeboren 
stofwisselingsstoornissen en de 
preventie van wiegendood ontvangt u 
specifieke folders tijdens uw verblijf. 
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Deze  zijn ook te  raadplegen via 
de website van het ziekenhuis. De 
aandachtspunten kan u verder met 
uw kinderarts bespreken. 

Wat biedt het menu?

Onze keuken kiest resoluut voor 
kwaliteit en de beste ingrediënten. 
We gebruiken vers vlees, verse 
groenten, zelfbereide soepen en 
sausen,…
Dagelijks krijgt u drie maaltijden: 
ontbijt, middagmaal en 
avondmaal. Het ontbijt en het 
avondmaal bieden we aan met 
een broodbuffetwagen. Dit biedt 
het voordeel dat u onmiddellijk 
kan kiezen wat u op dat moment 
wil eten. Zo willen we ons aanbod 
afstemmen op uw wensen en 
dieetbehoeften. Ieder dag zorgen 
we voor een dagmenu dat u vindt u 
op de rolkrant op TV.  
 
Op uw kamer staat ook een 
Senseo apparaat tot uw 
beschikking, voor uzelf en uw 
bezoek.

Onze menukaart is gevarieerd. 
Ze voldoet zoveel mogelijk aan de 
wensen van alle patiënten. Wilt u 
een alternatief voor de gerechten 

die u niet lust? Contacteer dan 
een verpleegkundige. U kunt ook 
uw voorkeuren doorgeven voor 
onderdelen van het menu.

Op dieet?

Ons ziekenhuis kiest ervoor om 
de dieetrichtlijnen strikt te volgen. 
Dit bevordert uw herstel en het is 
goed voor uw gezondheid.
U kunt in het ziekenhuis worden 
opgenomen met een dieet dat 
u thuis reeds volgde. Indien 
u dit wenst, kunt u via een 
verpleegkundige een diëtiste 
raadplegen. Zij beantwoordt al uw 
vragen rond uw dieet en kan het, 
indien nodig, aanpassen.Indien u 
in het ziekenhuis een dieet start, 
dan kunt u de diëtiste via uw arts 
raadplegen. Zij bespreekt samen 
met u het dieet en geeft u bij uw 
ontslag een dieetlijst mee. 
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Kinesitherapie

Na de bevalling kan u, als u 
wenst, postnatale oefeningen 
volgen. De kinesitherapeut(e) 
komt bij u langs. U zal individueel 
aangepaste oefeningen krijgen: 
circulatieoefeningen, oefeningen 
voor de bekkenbodemspieren, 
oefeningen voor de buik, bil- en de 
borstspieren, houdingscorrectie 
en aangepaste oefeningen bij 
bekkeninstabiliteit.

Kind en Gezin 

Tijdens uw verblijf op de 
kraamafdeling komt een 
verpleegkundige van Kind 
en Gezin bij u langs om de 
dienstverlening van Kind en Gezin 
toe te  lichten. Zij ontvangen 
van de kraamafdeling de 
identificatiegegevens van u en uw 
kindje en een aantal gegevens 
over de geboorte. 
Indien uw arts of vroedvrouw 
van oordeel is dat ook andere 
medische of sociale gegevens 
belangrijk zijn om uw kindje 
goed te kunnen opvolgen kunnen 
deze gegevens, na overleg met 
u, ook aan Kind en Gezin worden 
doorgegeven. Indien u geen 
gebruik wenst te maken van 
de dienstverlening van Kind en 

Gezin, kan u dat melden aan de 
vroedvrouwen.
U kan steeds de website van Kind 
en Gezin raadplegen:
http://www.kindengezin

Sociale dienst

Uw opname in het ziekenhuis kan 
voor onverwachte problemen 
zorgen. Afwezigheid op het 
werk, kinderopvang, familiale 
of persoonlijke problemen, 
administratieve en financiële 
problemen, organisatie van 
thuiszorg,...

Onze maatschappelijk werkers 
zoeken samen met u naar een 
gepaste oplossing. Eventueel in 
samenspraak met uw familie.
U en uw familie kunnen de 
sociale dienst bereiken via de 
hoofdverpleegkundige. 
Regelt u liever vóór uw 
opname reeds uw zorgvraag? 
Surf dan naar onze website 
mariamiddelares.be en kies 
voor het menu patiënten > 
patiëntenbegeleiding > sociale 
dienst. Onderaan de pagina 
vindt u een meldingformulier 
voor opname. U kunt hierin uw 
zorgvraag specifiëren (bv. nood 
aan thuiszorg, nazorg, revalidatie, 
hulpmateriaal of een andere 
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zorgvraag). U kunt ook steeds 
de sociale dienst telefonisch of 
via e-mail contacteren. Deze 
contactgegevens vindt u ook 
in dezelfde rubriek. Zo kunnen 
we uw opname/ontslag zo goed 
mogelijk begeleiden. 

U kunt ook e-mailen naar 
socialedienst@azmmsj.be.

Klinische  psychologie

De dienst Klinische Psychologie 
staat u bij in de psychologische 
aspecten rond zwangerschap, 
bevalling en de periode na 
de bevalling. De klinisch 
psycholoog staat in voor de 

diagnose, het advies en de 
begeleiding en werkt samen 
met andere zorgverstrekkers. 
Zij wordt ingeschakeld door de 
behandelende arts.
Telefonisch bereikbaar op
09 246 35 75.

Ziekenhuishygiëne

Het team ziekenhuishygiëne 
beperkt de kans op ziekenhuis-
infecties. Wanneer een patiënt 
een besmettelijke ziekte heeft, 
treffen we maatregelen om ervoor 
te zorgen dat deze niet wordt 
overgedragen naar anderen. 
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Morele, religieuze of 
filosofische bijstand

Elke patiënt wordt in zijn 
levensbeschouwelijke visie 
geëerbiedigd. U hebt het  recht 
bezoek te vragen van een 
vertegenwoordiger van de diverse 
godsdienstige gemeenschappen 
of een moreel consulent. U hoeft 
enkel het formulier dat u kreeg 
bij uw opname in een gesloten 
omslag te bezorgen aan de 
hoofdverpleegkundige van uw 
afdeling.

Pastorale dienst

AZ Maria Middelares is een 
katholiek ziekenhuis. De pastores 
(of herders) staan u en uw familie 
bij in moeilijke momenten in 
uw leven. Tijdens hun bezoek 
zoeken de ziekenhuispastores 
samen met u naar nieuwe 
perspectieven. Hierbij kunnen 
gesprekken ontstaan over geloof, 
ongeloof of zoekend geloof. De 
ziekenhuispastor respecteert 
hierbij uw persoonlijke 
overtuiging.

Het geloof in God kan dikwijls 
een steun betekenen. Gebeden, 
rituelen, communie en vieringen 
kunnen hierbij helpen. 

Tijdens de weekdagen is er altijd 
een pastor aanwezig van 8 tot 
17.30 uur. Ook ’s avonds, 
’s nachts en in het weekend is er 
steeds iemand bereikbaar voor 
noodsituaties. U kunt zelf of via 
een verpleegkundige contact 
opnemen met deze dienst. Vraag 
gerust naar de contactgegevens. 

Vieringen

Wekelijks zijn er twee vieringen 
die u kunt bijwonen in de kapel 
(blok Noord op de tweede 
verdieping). Een psalmgebed 
op dinsdag om 15.30 en een 
eucharistie- of gebedsviering op 
vrijdag om 9 uur. Beide vieringen 
worden uitgezonden via het 
infokanaal 1.

Communie

U kunt dagelijks of op zondag 
de communie ontvangen. Geef 
hiervoor een seintje aan één van 
de verpleegkundigen of aan de 
pastor zelf.



Onthaalbrochure AZ Maria Middelares | 35



36 | Onthaalbrochure AZ Maria Middelares

Schoonmaak

In het ziekenhuis wordt nog weinig 
gedweild omwille van hygiënische 
redenen. Micro- organismen 
ontwikkelen zich zeer snel in 
vochtige omstandigheden. Met 
onze schoonmaakmethode 
willen we dat verhinderen. De 
schoonmaaksters passen
hun  werkzaamheden aan de aard 
van de vervuiling aan. 

Studenten 
geneeskunde en 
vroedkunde

Ons ziekenhuis heeft een taak 
in het opleiden van artsen, 
psychologen, verpleegkundigen, 
vroedvrouwen en paramedici. 
U zult zo regelmatig in contact 
komen met studenten. Zij werken 
steeds onder toezicht. Door hun 
inzet zijn zij een hulp en steun 
tijdens uw verblijf. Indien u liever 
niet in contact komt met studenten 
vragen wij u om dit uitdrukkelijk te 
vermelden.
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Kunstwerk “Ai Nati Oggi” van Alberto Garutti 

Ons ziekenhuis werkt mee aan het 
werk van de Italiaanse kunstenaar 
Alberto Garutti. Het kunstwerk, ‘Ai 
Nati Oggi’ (‘Aan hen die vandaag 
geboren werden’), werd in maart 
2011 aangekocht door Stad Gent. 
In het verloskwartier van de 4 
Gentse ziekenhuizen is een knop 
geïnstalleerd die in verbinding staat 
met de straatverlichting op het 
Gentse Sint-Veerleplein. Elke keer 
dat er een baby geboren wordt en 
men de knop indrukt, knippert deze 
straatverlichting. 
De integratie van het werk van 
Garutti op het Sint-Veerleplein is 
een reflectie op de geschiedenis 
van het Gravensteen en het 
plein als locatie van grafelijke 
terechtstellingen en dus van de 
dood. Dit wordt nu de locatie van 
de geboorte, het nieuwe leven. 
Het kunstwerk dient als uniek 
voorbeeld van een kunstwerk in de 
publieke ruimte, dat helemaal is 
vergroeid met de stad. Het is niet 
alleen een kunstwerk van Alberto 
Garutti, het is ook het werk van de 
Gentenaars omdat ze er zelf deel 
van uitmaken. 

 
Na de geboorte van uw baby zal de 
vroedvrouw u vrijblijvend aanbieden 
om op de knop te drukken. Op deze 
manier maakt u, indien u dit wenst, 
de geboorte bekend en houdt u het 
kunstwerk levend.

8  Begeleiding en ondersteuning
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9   Extra comfort

Stille ruimte

In de hal bevindt zich een 
stille ruimte. Deze ruimte is 
toegankelijk voor iedereen die 
behoefte heeft aan een moment 
van rust. Het verwijst naar geen 
enkele religie.

Shop 

In deze shop worden o.a. 
kranten, tijdschriften, snoep, 
niet-alcoholische dranken, fruit, 
bloemen en cadeauartikelen 
aangeboden.

Openingsuren:
•  van maandag t.e.m. vrijdag: 

van 9 tot 20 uur,
•  tijdens weekends en op 

feestdagen: van 12 tot 19.30 
uur.

Geldautomaat 

In de geldautomaat kan iedereen 
terecht voor een geldopname. 
BNP-rekeninghouders kunnen 
hier ook bepaalde financiële 
transacties uitvoeren.
 

Servicepunt apotheek

Het servicepunt apotheek bevindt 
zich in de hal naast de shop. 
Bepaalde geneesmiddelen kunnen 
enkel afgeleverd worden door 
een ziekenhuisapotheker. Op 
deze locatie kunnen ambulante 
patiënten met een voorschrift vlot 
geneesmiddelen voor thuisgebruik 
verkrijgen.

Deze service is dus enkel 
voorzien voor héél specifieke 
geneesmiddelen.  

Het servicepunt apotheek is open 
van 8.30 tot 17 uur (uitgezonderd 
weekenden en feestdagen). 

Ontleendienst CM 

Ontlenen van afkolfapparaten en 
aërosolbenodigdheden.  
Openingsuren:  
Maandag - Vrijdag  
9.30 - 12.30 uur  
14.00 - 17.00 uur 

8  Begeleiding en ondersteuning
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Ons restaurant

In de kraamafdeling kunnen 
partners op de kamer een 
middagmaal tegen betaling 
gebruiken. Deze service blijft 
beperkt tot de partner. Reservatie 
kan op de kraamafdeling aan de 
hand van een bestelbon. Voor het 
ontbijt en het avondmaal kan de 
partner terecht in het restaurant. 
Andere leden van uw gezin of 
familie kunnen eveneens terecht 
in het restaurant. 
 
U vindt het restaurant voor 
patiënten en bezoekers op 
de gelijkvloerse verdieping. 
Volg vanuit het atrium de 
bewegwijzering. 
 
U kiest uit onze menukaart aan de 
ingang van het restaurant:
•  warm middagmaal,
•  koude schotel,
•  warme snacks (pasta, 

lasagne, pizza, croque 
monsieur),

•  belegde broodjes, 
sandwiches,

•  pannenkoeken, wafels, gebak,
•  warme dranken, frisdranken, 

bieren. 

Openingsuren:
•  weekdagen: van 7 tot 19 uur,
•  weekend en feestdagen: van 

10 tot 19 uur,
•  bedieningsuren:

•  middagmaal: van 11.30 tot 
13.45 uur,

•  snacks: van 11.30 tot 
18.30 uur,

•  dranken en sandwiches:  
tot 18.45 uur. 

Bibliotheek

Op dinsdag- en 
woensdagnamiddag kunt u 
gratis boeken lenen uit de 
ziekenhuisbibliotheek. 

Dag- en weekbladen

U kunt dag- en weekbladen kopen 
in de winkel in het atrium. 

Roken

In ziekenhuizen geldt een 
algemeen rookverbod. Vanwege 
het brandgevaar en de mogelijke 
hinder voor uw medepatiënten is 
roken op de kamer, in de gangen 
en in de gemeenschappelijke 
ruimtes verboden. U vindt een 
rokerscabine op de parking onder 

het ziekenhuis. 
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Radio

U kunt naar de radio luisteren 
door middel van de handset. U 
kunt kiezen uit vier zenders.

Televisie

Iedere kamer heeft een tv-toestel 
die u bedient door middel van de 
handset. 

Zet uw radio of tv niet te luid, 
zo respecteert u de rust van uw 
medepatiënten.

Internet

U kunt met een laptop, netbook 
of smartphone aanloggen op ons 
draadloos netwerk voor patiënten. 
Bij uw opname kan u een tijdelijke 
login en paswoord vragen.
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10   Uw veiligheid

Identificatie

Bij uw inschrijving in de 
opnamedienst krijgt u een 
identificatiebandje om uw pols. 
Op het bandje staan o.a. uw 
naam en uw geboortedatum. 
Kijk deze gegevens na en meld 
het onmiddellijk als iets niet 
juist is. Dit bandje maakt onder 
alle omstandigheden duidelijk 
wie u bent. Zo kunnen er geen 
misverstanden ontstaan. 
De vroedvrouw zal na de geboorte 
ook een identificatiebandje bij uw 
baby aanbrengen. Het bandje mag 
verwijderd worden als u en uw 
baby bij ontslag de kraamafdeling 
verlaten.

Geneesmiddelen

Het is belangrijk dat de 
zorgverleners weten welke 
geneesmiddelen u thuis 
gebruikt of gebruikt hebt. 
Breng een correcte en volledige 
overzichtslijst mee van deze 
geneesmiddelen. Gebruik 
hiervoor het formulier in het 
midden van deze brochure. Of 
breng de geneesmiddelen mee, 
liefst in de originele verpakking. 

Bij aankomst op de afdeling zal 
een verpleegkundige dit met u 
overlopen. Mocht u voor bepaalde 
geneesmiddelen allergisch 
zijn, meld dit dan tijdens dit 

gesprek. Tijdens uw verblijf 

krijgt u geneesmiddelen van het 
ziekenhuis. Gebruik uw eigen 
geneesmiddelen enkel in overleg 
met uw zorgverlener. Bepaalde 
combinaties kun- nen immers 
ongewenste effecten hebben.

Juwelen en piercings

Juwelen en andere sieraden 
(piercings) zijn om hygiënische 
redenen niet toegelaten in een 
operatiezaal. Laat deze thuis. 
Indien u ze niet kan verwijderen, 
meld dit dan op de vragenlijst in 
de brochure ‘Meer weten over 
anesthesie’.
We willen ook vermijden dat 
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piercings problemen veroorzaken 
die uw gezondheid kunnen 
schaden. Piercings kunnen 
storend werken op toestellen 
waarmee tijdens de ingreep 
bloedvaatjes dichtgeschroeid 
worden. Dat kan brandwonden 
tot gevolg hebben. Piercings 
in de mond kunnen het 
plaatsen bemoeilijken van een 
ademhalingsbuis in de keel. 
Tot slot bestaat altijd het risico 
dat piercings in mond of neus 
loskomen en in de luchtpijp 
terecht komen.

Vraag uitleg en volg 
adviezen en instructies 
goed op

U mag van onze medewerkers 
duidelijke uitleg verwachten. 
Vraag steeds meer uitleg aan de 

zorgverlener als er u iets niet 
duidelijk is, als u iets niet begrijpt 
of als u zich zorgen maakt. 
Signaleer het als iets anders 
lijkt dan wat u verwacht of wat 
men u vertelde. Bespreek met 
uw zorgverlener hoe u zich voelt. 
Vraag wat u wel of niet mag doen. 
Hou u aan de afspraken die u met 
uw zorgverlener maakt over uw 
behandeling.

Valincidenten

Vallen komt vaak voor in een 
ziekenhuisomgeving. Dat kan 
gebeuren na een ingreep of 
na het innemen van bepaalde 
geneesmiddelen. U kan zelf de 
kans op vallen verkleinen door 
rekening te houden met een aantal 
zaken. Wees voorzichtig en vraag 
indien nodig om hulp. Maak bij het 
stappen eventueel gebruik van 
een aangepast hulpmiddel. Draag 
steeds geschikt en goed schoeisel 
(stevig, gesloten, aansluitend, 
omsluit de gehele voet, met platte 
antislipzool). Controleer even of 
het nachtkastje in uw nabijheid 
staat en of het beloproepsysteem 
binnen handbereik hangt. Meld 
het ook als u recent gevallen bent 
of als u bijna gevallen bent.
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Blijf in beweging indien uw arts dit 
toestaat.
 

Hoe zorgen wij voor  
uw veiligheid?

Informeer ons wanneer
•  u drager bent van een 

multiresistente kiem (MRSA, 
CPE, ...);

•  u in het verleden drager was 
van een multiresistente kiem 
(MRSA, CPE, ...);

•  u werkt of woont op een 
veebedrijf (varkens of 
vleeskalveren)?

Er is dan een kans dat u op dit 
moment MRSA of een andere kiem 
die ongevoelig is voor meerdere 
antibiotica met u meedraagt.

Laat dit weten aan uw 
behandelende arts en meld dit 
bij opname aan de verpleeg- 
kundige. Wij willen 
via deze 
procedure 
voorkomen 
dat die 
bacterie zich 
verspreidt in het 
ziekenhuis en bij 
sommige patiënten 

infecties veroorzaakt die moeilijk 
te bestrijden zijn.
Wanneer u drager bent van een 
multiresistente kiem (MRSA, 
CPE, ...) meld dit ook bij elke 
consultatie na ontslag uit het 
ziekenhuis.
Meer informatie over MRSA is te 
raadplegen op de website (www.
mariamiddelares.be > patiënten 
> ziekenhuishygiëne > MRSA). In 
het downloadcentrum van onze 
website vindt u eveneens een 
folder over CPE 
 (www.mariamiddelares > 
downloads > zoeken: CPE).

Extra controles 

Voor uw veiligheid controleren 
we dikwijls uw bloeddruk, pols, 
temperatuur en ademhaling. 
Onze excuses als uw nachtrust 

hierdoor wordt 
verstoord.
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11   Uw recht, onze plicht

Uw rechten

De wet op de patiëntenrechten 
somt al uw rechten op. We 
noemen ze hier op.

Recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer

Ons ziekenhuis respecteert 
de wettelijke regels inzake de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer bij de verwerking van 
persoonsgegevens. U kunt een 
kopie inzien bij de dienst Opname.

Er mag geen informatie over uw 
gezondheidstoestand worden 
meegedeeld aan derden, tenzij dit 
uitdrukkelijk bij wet is voorzien. Al 
onze medewerkers zijn gebonden 
door het beroepsgeheim over alles 
waar zij beroepshalve kennis van 
nemen. Zonder uw toestemming 
mag niemand aanwezig zijn bij 
een behandeling of onderzoek, 
tenzij deze aanwezigheid strikt 
noodzakelijk is.

Recht op informatie over 
gezondheidstoestand

De zorgverstrekker moet u tijdig 
en op een begrijpelijke manier 
informatie bezorgen over uw 
gezondheidstoestand (diagnose, 
te verwachten evolutie, mogelijke 
behandelingen) en over de 
voorgestelde behandeling (het 
doel van de behandeling, de 
nevenwerkingen, de risico’s, de 
kosten en eventuele alternatieve 
behandelingen). U heeft het recht 
om niet te worden geïnformeerd, 
tenzij de arts van oordeel is 
dat dit een ernstige bedreiging 
vormt voor uw gezondheid of 
die van anderen. De arts kan 
weigeren u te informeren indien 
hij meent dat de informatie een 
ernstige bedreiging vormt voor 
uw gezondheid. Hij moet, na 
raadpleging van een collega, de 
reden van zijn beslissing in uw 
medische dossier vermelden.

Recht op klachtenbemiddeling

Als u niet tevreden bent 
of klachten heeft over een 
zorgverstrekker, kunt u terecht 
bij de ombudsdienst van het 
ziekenhuis (zie verder).
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Recht op kwaliteitsvolle 
dienstverlening

U heeft recht op kwalitatief 
hoogstaande zorg, rekening 
houdend met de medische kennis 
en technologie. Deze zorg moet 
gegeven worden met respect 
voor de menselijke waardigheid, 
ongeacht uw sociale klasse, 
nationaliteit of inkomen.

Rechten in verband met uw 
patiëntendossier

U heeft recht op een zorgvuldig 
bijgehouden patiëntendossier. Dit 
bestaat uit een medisch dossier 
en, bij opgenomen patiënten, uit 
een verpleegdossier. U heeft recht 
op inzage en u kunt ook een kopie 
aanvragen (de kosten voor het 
kopiëren worden aangerekend).

Recht op pijnbeheersing

Het ziekenhuis heeft een 
werkgroep rond pijnbestrijding. 
Na een operatie besteden 
pijnverpleegkundigen en een 
anesthesist de grootste aandacht 
aan het vermijden van pijn. 
Ook de dienst Palliatieve Zorg 
heeft een equipe speciaal voor 
pijnbestrijding. Recent is er een 

werkgroep opgericht rond de 
behandeling van chronische pijn.

Recht op toestemming  
tot behandelen

Nadat u door de arts goed 
geïnformeerd bent, kan geen 
enkele behandeling worden 
gestart of voortgezet zonder uw 
uitdrukkelijke of stilzwijgende 
toestemming. U kunt ook op elk 
moment uw toestemming intrekken 
of de behandeling stopzetten. De 
zorgverstrekker zal uw beslissing 
respecteren, de gevolgen 
toelichten en eventueel alternatieve 
behandelingen voorstellen. Hij 
kan u ook doorverwijzen naar een 
andere zorgverlener.

Recht op vrije keuze van de 
zorgverstrekker

Om de permanentie van de zorg te 
verzekeren, werken  veel artsen in 
associatie met andere artsen. Als 
u bij opname kiest voor een arts 
uit een associatie, is het mogelijk 
dat we omwille van de continuïteit 
van de zorg een beroep doen op 
artsen van de associatie of dat u 
wordt opgevolgd door een arts uit 
de betrokken associatie.
Er zal dan onderzocht worden in 
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welke mate we aan deze wens 
kunnen tegemoet komen. Omwille 
van feitelijke beperkingen (bv. 
wachtdiensten, ...) zal dit echter 
niet steeds mogelijk zijn.
 

Onze ombudsdienst

We doen alle mogelijke 
inspanningen om kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg aan te 
bieden. Toch kan het resultaat 
niet beantwoorden aan uw 
verwachtingen. Laat het ons 
weten, uw mening is belangrijk. 
Door uw opmerkingen kunnen wij 
de kwaliteit van de dienstverlening 
evalueren en, waar mogelijk, 
verbeteren.

Tevredenheidsenquête

Bent u tevreden? Of ziet 
u het anders? Vul onze 
tevredenheidsenquête in. Dankzij 
uw bevindingen kunnen we onze 
dienstverlening verbeteren.
Bent u 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 uw 
verwachtingen of opmerkingen 
tegemoetkomen. Of kan een 
misverstand uit de weg worden 
geruimd.
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Vindt u geen gehoor?

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

Wat kan de ombudsdienst  
voor u 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 één van zijn 
medewerkers. De ombudsvrouw:
•  is een neutrale persoon;
•  functioneert onafhankelijk van 

de directie;
•  neemt geen standpunt in;
•  treedt vertrouwelijk op 

en is gebonden door het 
beroepsgeheim;

•  doet niets zonder uw 
uitdrukkelijke toestemming;

•  luistert en neemt uw vragen 
of problemen ter harte;

•  helpt u, indien nodig, in een 
gesprek uw gevoelens te 
verwoorden;

•  geeft u advies over wat 
mogelijk of haalbaar lijkt;

•  bemiddelt, op uw vraag, om 
een verstoorde relatie met 
een ziekenhuismedewerker te 
herstellen;

•  formuleert aan de betrokken 
partijen voorstellen, die tot 
een aanvaardbare oplossing 
kunnen leiden;

•  formuleert aan de directie 
aanbevelingen om de 
zorgverlening te verbeteren;

•  informeert u, bij gebrek 
aan overeenstemming, over 
verdere mogelijkheden van 
klachtenbehandeling;

•  geeft u informatie op al uw 
vragen over uw rechten of 
over de door het ziekenhuis 
aangeboden zorgverlening.

 

Klacht indienen?

Wanneer u vindt dat uw rechten 
als patiënt werden geschonden 
door een beroepsbeoefenaar 
in het ziekenhuis, kunt u 
steeds klacht indienen bij de 
ombudsdienst. Het ziekenhuis is 
aansprakelijk voor de naleving 
van uw rechten door alle 
beroepsbeoefenaars. Dit wordt 
de ‘centrale aansprakelijkheid’ 
genoemd.
Ombudsdienst:  09 246 26 40 of 
ombudsdienst@azmmsj.be
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12   Naar huis

Samen naar huis! Het moment 
dat u de kraamafdeling mag 
verlaten, is aangebroken. Het 
juiste tijdstip van ontslag en 
afspraken in verband met verdere 
controles bespreekt u met uw 
gynaecoloog en kinderarts tijdens 
het doktersbezoek. 

Indien u het ziekenhuis verlaat 
zonder toestemming van de 
arts moet u een verklaring 
ondertekenen dat u op eigen 
verantwoordelijkheid handelt. 
Wanneer u bij uw ontslag 
persoonlijke zaken achterlaat, 
heeft u drie maanden tijd om deze 
af te halen. Nadien schenken we 
ze aan een goed doel.

Bij voorkeur vragen wij u het 
ziekenhuis te verlaten vóór 13.00 
uur. Regel uw vertrek en uw 
vervoer met partner en familie, zo 
hoeft u niet langer te blijven dan 
nodig. Verwittig de vroedvrouw 
dat u vertrekt.

Voedingsadvies

Als voorbereiding op uw 
thuiskomst geven wij u samen met 
de brochures en folders 

die u tijdens uw verblijf reeds 
ontvangen hebt, nog een 
geschreven voedingsadvies voor 
uw baby mee.

Nazorg op maat 

Indien er behoefte is aan extra 
ondersteuning thuis kunt u op 
meerdere diensten beroep doen. 
Na overleg met alle betrokkenen 
zal de vroedvrouw afspraken op 
uw maat vastleggen. Ze zal u ook 
de nodige contactgegevens voor 
deze nazorg bezorgen.
In dit kader bieden wij u op onze 
kraamafdeling een folder aan van 
de vereniging “de 10e maand”. Dit 
team van vroedvrouwen staat in 
voor continuïteit van de zorg voor 
u en uw baby.



13   Woordje uitleg bij uw factuur

Na uw ontslag wordt de 
verpleegnota of de rekening naar 
uw thuisadres gestuurd.

Er zijn 5 rubrieken:
1. Verblijfkost: de 

ligdagprijs voor het aantal 
hospitalisatiedagen en 
de supplementen voor de 
kamerkeuze. Het ziekenfonds 
betaalt een groot deel van 
deze kosten.

2. Apotheekkost: een 
persoonlijke kost per ligdag 
en geneesmiddelen waarvoor 
er geen tegemoetkoming is 
van het ziekenfonds.

3. Medische en paramedische 
erelonen: de erelonen 
van artsen, tandartsen, 
kinesitherapeuten en 
vroedvrouwen. Bovendien is 
er een vast, vooraf bepaald 
ereloon per opname voor 
de medische wachtdienst, 
de klinische biologie en de 
radiologie.

4. Andere leveringen: 
de kosten voor bloed, 
bloedplasma, bloedderivaten 
(therapeutische  
bestanddelen afgeleid van het 
bloed) en gipsverbanden. 

 

5. Diverse kosten: de kosten 
waarin het ziekenfonds niet 
tussenkomst zoals telefoon, 
zeep,…

Er zijn 3 kolommen:
•  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 
honoraria en terugbetaalbare 
geneesmiddelen.

•  Kolom 3: hier vindt 
u de kosten voor 
kamersupplementen, 
geneesmiddelen, honoraria 
en bijkomende kosten.

De kosten vermeld in kolom 2 
en 3 zijn voor rekening van de 
patiënt. Op het einde van de 
verpleegnota vindt u het ‘door de 
patiënt te betalen saldo’ en de 
rekeningnummers waarop u het 
bedrag kunt storten. 

     
 HEEFT U VRAGEN  

OVER UW FACTUUR?
Contacteer onze dienst 
Centrale inning: 09 246 20 20 
E-mail: facturatie@azmmsj.be
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14   Enkele aandachtspunten  
 en afspraken 
Aandachtspunten

U heeft recht op een zorgvuldig 
bijgehouden patiëntendossier. 

Medische gegevens kunnen 
worden aangewend voor 
wetenschappelijk onderzoek. Ze 
worden altijd met respect voor 
de privacy (privacywet) gebruikt. 
Er kan u dan ook gevraagd 
worden om deel te nemen aan 
een klinische studie. Deze studies 
mogen alleen worden uitgevoerd 
nadat ze zijn goedgekeurd door 
de commissie voor ethiek van 
AZ Maria Middelares. U kunt 
vrij beslissen om hieraan deel 
te nemen. Indien u akkoord 
gaat, wordt uw schriftelijke 
toestemming gevraagd.

Lichaamsmateriaal dat overblijft 
na een diagnostisch onderzoek 
of na een ingreep (restweefsel), 
kan worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
worden bewaard in onze biobank. 

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 u dit niet wenst, kunt u 
uw weigering bespreken met 
de arts die verantwoordelijk 
is voor de wegname van uw 
lichaamsmateriaal.

In levensbedreigende situaties 
bestaat de mogelijkheid dat er 
aan u bloedproducten worden 
toegediend. Als u dat niet wenst, 
dient u dat zo snel mogelijk 
kenbaar te maken aan een 
zorgverlener. 

In geval van overlijden kunnen 
artsen organen of weefsel 
wegnemen voor transplantatie. 
Er wordt nagegaan of u tijdens 
uw leven al dan niet verzet heeft 
aangetekend tegen orgaan- 
of weefseltransplantatie . 
De behandelend arts zal de 
mogelijkheid voor een eventuele 
procedure ter donatie van organen 
vooraf met de naaste familie 
bespreken.
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Afspraken 

•  Bent u verhinderd voor 
een afspraak? Verwittig de 
zorgverlener zo snel mogelijk 
en ten laatste 24 uren op 
voorhand.

•  Volg de voorgeschreven 
behandeling nauwkeurig op.

•  Neem geen geneesmiddelen 
van buiten het ziekenhuis 
zonder de arts of de 
verpleegkundige vooraf op de 
hoogte te brengen.

•  Respecteer de privacy en rust 
van medepatiënten.

•  Demp het geluid van radio en 
televisie.

•  Zet uw televisie na 22 uur uit, 
leg uw gsm af en telefoneer 
niet meer.

•  Respecteer de bezoekuren.
•  Maak uw bezoek attent op 

de noodzakelijke rust van 
medepatiënten.

•  Bezoekers maken geen 
gebruik van de sanitaire 
voorzieningen op de 
patiëntenkamers.

•  Als u overlast heeft 
van medepatiënten of 
bezoekers, meldt u dit aan de 
hoofdverpleegkundige van de 
afdeling.

•  In het ziekenhuis en in de 
kamers wordt niet gerookt. 

Er zijn enkele rooklokalen 
voorzien.

•  Als u uw kamer verlaat, 
verwittigt u steeds het 
verplegend personeel.

•  Bij het verlaten van de kamer, 
draagt u steeds een kamerjas.

•  Illegale middelen 
en vuurwapens zijn 
niet toegelaten in het 
ziekenhuis. Indien een 
ziekenhuismedewerker 
illegale middelen of 
vuurwapens bij u aantreft 
zullen deze steeds 
afgenomen worden en via de 
farmaceutische directie of de 
algemene directie, anoniem, 
aan de politiediensten 
overhandigd worden. Het 
ziekenhuis behoudt zich het 
recht om illegale middelen of 
vuurwapens niet aan u terug 
te bezorgen.

Beeld- en 
geluidsopnames binnen 
AZ Maria Middelares

Het maken van beeld- en 
geluidsopnames tijdens een 
bezoek aan of verblijf in het 
ziekenhuis is enkel
toegelaten, wanneer u daarbij 
volgende richtlijnen in acht neemt:
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•  Bedenk dat u persoonlijk 
verantwoordelijk bent voor 
álle opnames - waaronder ook 
selfies - die u van zichzelf en 
derden maakt.

•  Wanneer een arts of 
medewerker of een andere 
aanwezige tijdens het 
maken van een opname in 
beeld verschijnt, dient hij/
zij zich hiermee uitdrukkelijk 
akkoord te verklaren. Vraag 
de betrokkene altijd vóór een 
opname om goedkeuring 
en niet pas tijdens of na het 
voltooien ervan.   Mondelinge 
instemming volstaat.

•  Het fotograferen en filmen 
van (para-)medische, 
verpleeg- en/of zorgkundige 
handelingen dient te 
gebeuren in overleg met en na 
uitdrukkelijke voorafgaande 
goedkeuring van de betrokken 
arts(en) en/of medewerker(s). 
Tenzij de omstandigheden dit 
verhinderen, dient de toelating 
schriftelijk te gebeuren.

•  Opgelet: wie instemt met 
een opname, verleent niet 
automatisch goedkeuring 
voor de reproductie en 
verspreiding ervan. Beide 
dienen afzonderlijk te worden 
bevraagd.

•  En vergeet niet: een akkoord 

geldt enkel voor persoonlijk 
gebruik. Het delen en 
verspreiden van beeld- en 
geluidsopnames op digitale 
en andere dragers, en via 
publieke kanalen, is zonder 
voorafgaand akkoord van 
de betrokkene(n) absoluut 
verboden. 
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15   Ziekenhuis  
voor ziekenhuis
AZ Maria Middelares steunt het 
project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ 
van Memisa. 

Deze organisatie streeft naar 
kwalitatieve basisgezondheidszorg 
op lange termijn, vooral in 
Centraal-Afrika, maar ook in 
Azië en Latijns-Amerika. Met 
‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ wil 
Memisa banden creëren tussen 
ziekenhuizen in België en het 
Zuiden. AZ Maria Middelares ging 
zo een partnerschap aan met 
een ziekenhuis in Katako-Kombe 
(Democratische Republiek Congo). 
Dankzij deze steun is dit ziekenhuis 
in volle expansie. Het is het 
pilootziekenhuis geworden voor de 
hele regio en ontwikkelt zich tot een 
opleidingscentrum voor artsen en 
vroedvrouwen.

Onze bekommernis blijft onder 
meer uitgaan naar moeder- en 
kindzorg. De initiatieven van de 
laatste jaren zorgden voor een 
merkbare daling van moedersterfte 
en zwangerschapsverwikkelingen. 
De kinderen worden massaal 
gevaccineerd en er is een 
programma om ondervoeding  
te voorkomen en te behandelen. 

De aandacht gaat nu vooral naar 
de uitbouw van een degelijke 
kinderafdeling. Hiervoor hebben we 
extra middelen nodig.

AZ Maria Middelares organiseert 
daarom jaarlijks in september een 
loop- en wandelhappening en een 
barbecue. 
Financiële steun is altijd welkom op 
het rekeningnummer van Memisa 
Itterbeek: BE79 8805 6167 7133 met 
vermelding “steun Katako-Kombe”. 
Fiscale attesten zijn mogelijk vanaf 40 
euro per kalenderjaar.
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16 Contactgegevens
Algemeen nummer.......................................................................09 246 46 46

Kraamafdeling .............................................................................. 09 246 25 00
Verloskwartier .............................................................................. 09 246 25 50
Neonatologie................................................................................. 09 246 25 70
Onthaalbalie.................................................................................. 09 246 96 50
Spoedafdeling ............................................................................... 09 246 98 00
Centrale inning ............................................................................. 09 246 20 20

Medisch Centrum Maria Middelares Gentbrugge .......................09 260 31 11

Website: www.mariamiddelares.be  |   www.gynaecologiegent.be
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AZ Maria Middelares 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 geenszins het 
artsenconsult. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ 
Maria Middelares, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent  
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