De recovery
ontwaakzaal

Op de dag van de ingreep:
Indien de patiënt stabiel is, mag hij terugkeren naar de
afdeling. Het ontslag gebeurt steeds met goedkeuring
van een anesthesist.

De ochtend na de ingreep (PACU):
Indien de algemene toestand van de patiënt stabiel is,
mag hij na de ochtendverzorging terug naar de afdeling.
Het ontslag gebeurt steeds met goedkeuring van een
anesthesist.

Contact
U kan ons van maandag tot zaterdagochtend telefonisch
bereiken op het nummer 03 821 39 69.
Het is gewenst één persoon in de familie aan te duiden
als contactpersoon.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.
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Ontslag

Informatiebrochure patiënten

De duur van het verblijf is afhankelijk van de algemene
toestand van de patiënt en het type ingreep.
Zo nodig blijven sommige patiënten overnachten op
recovery (PACU).

Bezoek
De bezoekuren

Beste,
Welkom op de recovery (ontwaakzaal) in het UZA.
Uw familielid onderging een ingreep onder algemene of
plaatselijke verdoving. Deze folder geeft u de nodige
informatie over het verblijf op de recovery. Hebt u nog
vragen, stel ze dan gerust aan een verpleegkundige van
de afdeling.

De recovery (ontwaakzaal)

De bezoekuren op recovery zijn anders dan op andere
diensten:
• 19 tot 19.30 uur: voor patiënten die blijven overnachten
op recovery (max. 2 personen).
• Bij kinderen: In de ontwaakzaal mag 1 ouder of begeleider
bij het kind zijn. U kunt wachten in de wachtzone van de
recovery (route 161). Wanneer uw kind op de ontwaakzaal
aankomt, komt de verpleegkundige u halen. Laat uw gsm
steeds aan staan zodat u bereikbaar bent. Hoe lang uw
kind in de ontwaakzaal blijft, hangt af van de algemene
toestand van uw kind en het soort ingreep.
• Er wordt geen bezoek voorzien voor patiënten die na de
ingreep terugkeren naar de kamer.

Aandachtspunten
Na een heelkundige ingreep wordt de patiënt naar de
recovery gebracht. Daar blijft hij onder controle van een
anesthesist en een team gespecialiseerde verpleegkundigen
tot de verdoving uitgewerkt is.

• Gsm’s zijn NIET toegelaten.
• Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet toegelaten.
• Gelieve geen bloemen en planten mee te brengen.

Verloop van het bezoek
De patiënt zal gedurende zijn verblijf opgevolgd worden
onder continue monitoring. Indien nodig krijgt hij aangepaste medicatie.

• Vóór het bezoekuur kan u wachten aan de stoeltjes
tegenover recovery (route 161).
• Om 19 uur brengt een verpleegkundige van de afdeling u
tot bij uw familielid. Beperk het bezoek tot een half uur.
• Door omstandigheden kan het normale tijdstip wijzigen,
gelieve dan even te wachten.

