
 Checklijst voorbereiding opname 
Medisch In orde 

 medische documenten: verwijsbrief, radiografieën, bloedanalyses, 
vaccinatiekaart, bloedgroepkaart, allergiekaart, ingevuld patiëntenboekje voor 
chirurgie en interventionele onderzoeken  

 

 de geneesmiddelen die u thuis inneemt, in hun originele verpakking en een 

actueel overzicht van uw thuismedicatie. Gebruik bij voorkeur het 
medicatieschema van az groeninge. Uw huisarts of huisapotheker kan u helpen 
met het opstellen van die lijst. Hebt u voor bepaalde geneesmiddelen 
een attest van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, breng dat dan 
zeker mee.  

 

dieet dat u eventueel volgt. Meld eventuele allergieën of intoleranties op voorhand 

aan de afdeling waar u opgenomen wordt. 
 

Administratief   

 identiteitskaart, voor kinderen: kids-ID wanneer beschikbaar   

 naam, adres en telefoonnummer van uw contactpersoon   

 naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts   

 hospitalisatieverzekering: kaart of formulier. Neem vóór uw opname in het 

ziekenhuis contact op met uw verzekeringsinstelling zodat wij eventueel 
kunnen zorgen voor een rechtstreekse facturatie.  

 

 bij een arbeidsongeval: naam en adres van de verzekeringsinstelling, van de 
werkgever en het polisnummer en dossiernummer van de verzekering.  

 

 bij arbeidsongeschiktheid: een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van het 

ziekenfonds. Afhankelijk van uw statuut moet u dat getuigschrift (ingevuld 
door de behandelende arts) binnen een welbepaalde termijn aan uw 
ziekenfonds terugbezorgen. Sommige categorieën van werknemers moeten 
dat binnen 48 uur doen. In geval van laattijdige aangifte wordt uw uitkering 
wegens arbeidsongeschiktheid met 10% verminderd. 

 

Persoonlijk  

toiletgerief: washandjes, handdoeken (minstens één grote badhanddoek), 

zeep of douchegel (bij voorkeur neutrale zeep), shampoo, haarborstel, 
tandenborstel, tandpasta en scheerapparaat  

 

ondergoed, slaapkledij, kamerjas en pantoffels (bij voorkeur slipvrij en 
gesloten), warme sokken, dagkledij  

 

bril of lenzen, hoorapparaat   

schrijfgerief, literatuur   

wandelstok, krukken, looprek of andere hulpstukken   

speciale kousen ter preventie van embolie of trombose, indien nodig.  

 

U brengt best geen grote geldbedragen of waardevolle voorwerpen mee. Het ziekenhuis is niet 
aansprakelijk voor verlies of diefstal. 
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