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Kwaliteit en Veiligheid
Wij doen mee!

Onze kwaliteit aantoonbaar maken 

Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het accreditatielabel van het 
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) te halen. Zo willen we laten 
zien dat we in het H. Hartziekenhuis Mol hoogkwalitatieve, veilige en verantwoorde 
zorg leveren. De accreditatie moet onze patiënten, verwijzers, partners en 
overheden het vertrouwen geven dat we een goed en veilig georganiseerde 
instelling zijn. Het behalen van het attest vereist een duurzaam engagement van al 
onze artsen en medewerkers.

Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen opstelt en ziekenhuizen – op hun 
eigen verzoek – aan die normen toetst. Met een audit gaat het NIAZ na of het ziekenhuis op 
zo’n manier is ingericht dat het een aanvaardbaar kwaliteitsniveau haalt én of het die kwaliteit 
kan monitoren en verankeren. Als dat zo is, krijgt het ziekenhuis een accreditatie voor vier 
jaar. Daarna volgt een volledige hertoetsing. 
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CONTACT

Ilse Huysmans
Hoofdverpleegkundige dienst Heelkunde ............................................... 014/71 27 10
Verpleegkundig team dienst Heelkunde ................................................. 014/71 21 20

Dienst kinesitherapie .............................................................................. 014/71 20 52

Marlies Dams 
Sociale dienst ......................................................................................... 014/71 27 30

Secretariaat Orthopedie ......................................................................... 014/71 20 55
E-mail: secretariaat.orthopedie@azmol.be
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DIENST ORTHOPEDIE MOL

Dr. Stefan Mattheeuws

Voet-, enkel- en  
handchirurgie

Dr. Hans Schauvliege

Rug- en  
schouderchirurgie

Dr. Floris Vaes

Schouder-, elleboog- en 
handchirurgie

Dr. Robrecht Motmans

Heup- en kniechirurgie

Dr. Karel Carpentier

Knie- en voetchirurgie
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U bent op onze dienst Orthopedie opgenomen omdat u uw heup gebroken heeft 
(heupfractuur).

In deze patiëntenbrochure vindt u algemene informatie terug over wat u tijdens de 
ziekenhuisopname kunt verwachten. De informatie is een aanvulling op het gesprek 
dat u heeft met de arts, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers. 

De brochure is in de eerste plaats bestemd voor u als patiënt. Het is echter 
ook nuttig dat uw familie of de personen die u thuis omgeven deze brochure 
doornemen.

Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, aarzel dan zeker niet om deze te 
stellen. De artsen en de verpleegkundigen zullen u graag meer uitleg geven.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis en een spoedig herstel.

WELKOM
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Jaarlijks lopen meer dan 12.000 Belgen een heupfractuur op. Het betreft hier 
meestal oudere personen met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. Ongeveer 75% 
van de patiënten zijn vrouwen. Patiënten die een heupfractuur oplopen hebben 
vaak nog andere medische problemen zoals osteoporose, gangproblematiek, 
algemene achteruitgang,…

Een heupfractuur is een breuk van het uiteinde van het bovenbeen (femur), dat 
deel uitmaakt van het heupgewricht. Op basis van de plaats waar het bovenbeen 
gebroken is, maken we een onderscheid tussen enerzijds femurhalsfracturen en 
anderzijds pertrochantere heupfracturen.
Bij een femurhalsfractuur is de heup gebroken net onder de heupkop of in de 
femurhals. 
Bij een pertrochantere fractuur ligt de breuk nog iets lager, namelijk op de 
overgang van de femurhals naar de schaft van het bovenbeen. 

 
Femurhalsfractuur Pertrochantere fractuur

De keuze van de behandeling hangt af van het type heupfractuur, maar ook 
van de leeftijd van de patiënt, de algemene gezondheidstoestand en de fysieke 
activiteitsgraad.

VOORKOMEN  
VAN HEUPFRACTUREN
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Femurhalsfracturen
In een klein aantal gevallen is de breuk ter hoogte van de femurhals stabiel 
en onverplaatst. Als behandeling volstaat het om via een kleine incisie enkele 
schroeven doorheen de breuk in te brengen, waardoor de eigen heupkop kan 
bewaard worden. Toch kan in zowat 10% de heupkop nog afsterven en is er later 
nog een tweede ingreep nodig (heupprothese). Belangrijk voor de revalidatie na het 
plaatsen van de schroeven is dat hierbij 6 weken niet volledig op het geopereerde 
been mag gesteund worden.

Het grote deel van de femurhalsfracturen is echter wel verplaatst met een grotere 
kans op afsterven van de heupkop. Voor deze breuken wordt dan ook een 
behandeling met een heupprothese vooropgesteld. Dit is op zich een zwaardere 
operatieve ingreep maar laat de patiënt wel toe om snel na de operatie te starten 
met de gangrevalidatie.
Voor oudere patiënten of patiënten in minder goede algemene toestand wordt 
vaak gekozen voor een bipolaire heupprothese. Hierbij wordt de eigen heupkop 
vervangen door een kophalsprothese in het bovenbeen, maar wordt de heupkom 
in het bekken ongemoeid gelaten. Dit zorgt voor een kortere operatieduur, minder 
bloedverlies en dus minder belasting voor de patiënt.
Bij jongere patiënten met een femurhalsfractuur of bij nog heel valide senioren 
in goede algemene toestand wordt meestal een totale heupprothese geplaatst. 
Hierbij wordt naast de heupkop ook de kom van het heupgewricht in het bekken 
vervangen door een prothese. Deze ingreep geeft goede functionele resultaten, 
maar vergt een langere operatietijd.
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 3 schroeven Bipolaire heupprothese Totale heupprothese

Pertrochantere heupfracturen
Bij pertrochantere heupfracturen worden de verschillende fractuurfragmenten 
zo goed mogelijk terug op hun plaats gezet en gefixeerd door middel van 
osteosynthesemateriaal. 
Eén optie is het plaatsen van een dynamische heupschroef (DHS) waarbij een 
dikke schroef doorheen de heupkop wordt ingebracht, die vastzit aan een plaat aan 
de buitenzijde van het bot van het bovenbeen. 
Meestal wordt echter een osteosynthese verricht met een proximale femurnagel 
(bv PFNa), waarbij de schroef naar de heupkop wordt ingebracht doorheen een 
nagel in het mergkanaal van het bovenbeen.
Beide systemen hebben een dynamisch karakter waardoor de breukfragmenten 
stevig in elkaar kunnen glijden en vastgroeien. Hierdoor kan meestal ook snel met 
de gangrevalidatie gestart worden.
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 Dynamische heupschroef Proximale femurnagel
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Dienst Spoedgevallen
Patiënten met een heupfractuur worden meestal opgenomen via de dienst 
Spoedgevallen. 
Na het nemen van een standaard radiografie kan de diagnose bevestigd worden. 
Bij twijfel is er soms een bijkomende CT scan nodig om de juiste diagnose te 
stellen.

De eerste zorg van de artsen en verpleegkundigen op de dienst spoedgevallen is 
de breuk te stabiliseren en de pijn te verlichten. Pijnmedicatie wordt toegediend en 
meestal wordt een huidtractie aangelegd (een kleefverband rond het onderbeen 
van de patiënt waaraan een gewichtje wordt bevestigd). Hierdoor kunnen 
de fractuurfragmenten minder bewegen ten opzichte van elkaar en zullen de 
pijnklachten ook minderen.

Aanvullende preoperatieve onderzoeken zijn nodig zoals een bloedname, 
radiografie van de thorax (longen) en een filmpje van het hart (ECG). Soms is ook 
een consult van een hart- of longspecialist aangewezen. De hoofddoelstelling van 
ieder preoperatief onderzoek is de veiligheid van de patiënt gedurende en na de 
ingreep te garanderen en de operatieve risico’s in kaart te brengen.

De verpleegkundige neemt een korte vragenlijst af om een overzicht van uw 
thuismedicatie met naam en dosering te kunnen maken. Daarom is het ook handig 
om de thuismedicatie zelf in de originele verpakking mee te brengen. Indien u 
bloedverdunnende medicatie inneemt (bv. Marcoumar, Marevan, Sintrom, Plavix, 
Xarelto, Pradaxa, Eliquis) moet u dit steeds melden, aangezien deze een tijdje voor 
de ingreep gestopt moeten worden en dit in overleg met uw arts.

OPNAME IN HET ZIEKENHUIS
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Opname op Dienst Heelkunde
Zodra alle onderzoeken uitgevoerd zijn op de dienst spoedgevallen, wordt u 
overgebracht naar de afdeling Heelkunde (gele pijl, 1ste verdieping). 

De verpleging van de afdeling Heelkunde, zal u verder preoperatief voorbereiden. 
Een uitgebreide vragenlijst wordt afgenomen om een overzicht te krijgen van uw 
medische voorgeschiedenis, maar ook om uw thuissituatie goed in kaart te brengen 
in functie van de latere ontslagplanning. Gelieve alle nodige documenten die de 
chirurg moet invullen aan de verpleging af te geven (attest voor de verzekering, 
attest van arbeidsongeschiktheid, attest sociaal verlof, formulier ‘vertrouwelijk’ van 
het ziekenfonds of andere attesten)

Gemiddeld blijft u een 10-tal dagen in het ziekenhuis. Deze opnameperiode is 
relatief kort. Een goede organisatie van de opvang na het ontslag uit het ziekenhuis 
is dus belangrijk en wordt best al bij de start van uw ziekenhuisopname geregeld. 
De medewerker van de sociale dienst kan u bijstaan met het treffen van de nodige 
voorbereidingen voor opvang thuis of elders na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Krukken of looprek voor de revalidatie kan u lenen via het ziekenfonds, een 
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apotheek of een hulppost van het Rode Kruis. U kan ze gerust al laten meebrengen 
naar het ziekenhuis zodat u met uw eigen krukken of looprek kan oefenen.

Wat heeft u verder nog nodig?

• Deze informatiebrochure met ingevulde vragenlijst ergotherapie
• Schoeisel of pantoffels : best gesloten schoenen om goed te kunnen stappen 

tijdens de revalidatie. Liefst geen slippers of geen veterschoenen, aangezien u 
niet zelf in de mogelijkheid zal zijn deze veters te binden. 

• Pyjama en ondergoed (goed passende pyjama zodat u er vlot mee kan 
bewegen)

• Bloedgroepkaart
• Toiletartikelen
• Eventueel formulieren voor de verzekering, werkonbekwaamheid,…
• Antithrombosekousen zo u die in uw bezit hebt van een vorige ingreep
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In principe wordt getracht u binnen 24 uur te opereren, tenzij het noodzakelijk is 
om meer onderzoeken te doen en/of andere artsen zoals bijvoorbeeld een hart- of 
longspecialist te raadplegen. Ook als u bepaalde bloedverdunnende medicatie 
inneemt, kan het noodzakelijk zijn om de ingreep uit te stellen.  

Afhankelijk van het tijdstip van de ingreep, zal de verpleging u meedelen wanneer u 
voor het laatst mag eten of drinken.

Net voor het vertrek naar de operatiezaal worden compressen met een 
ontsmettingsstof op de te opereren heup gelegd om de operatiezone reeds te 
reinigen. De te opereren zijde wordt ook duidelijk gemarkeerd.

Aangekomen in de operatiezaal zal de anesthesist uw dossier overlopen en de 
verdoving met u bespreken. De ingreep kan vaak uitgevoerd worden onder rachi 
anesthesie (ruggeprik), zodat u niet volledig in slaap hoeft. Indien u dit wenst, is een 
algemene narcose uiteraard ook mogelijk, steeds in overleg met de behandelende 
artsen.

Na de ingreep verblijft u eerst nog een tijdje op de recovery (ontwaakzaal) voor 
verdere observatie. Indien alle parameters goed onder controle zijn, verhuist u terug 
naar uw kamer op de afdeling Heelkunde. Hier kunnen uw naasten u een eerste 
bezoek brengen.

DAG VAN DE OPERATIE
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Eerste dag na de operatie
De eerste dagen heeft u bij uw lichamelijke verzorging nog hulp nodig van een
verpleegkundige. Het is echter de bedoeling om zo snel mogelijk weer dingen zelf
te doen. U wordt hier zo goed mogelijk in begeleid.

Verpleegkundige zorgen. De dag na de operatie wordt er een verbandcontrole 
uitgevoerd met nakijken van de operatiewonde. Indien bij de ingreep een 
redonbuisje geplaatst werd, waarlangs het bloed van de operatiewonde 
afgevoerd wordt, kan dit nu ook verwijderd worden. Uw bloeddruk, pols en 
lichaamstemperatuur worden regelmatig gecontroleerd. Uw pijnscore wordt 
gemeten door middel van de visueel analoge schaal (VAS).

Onderzoeken. Om de correcte positie van het ingeplante materiaal te controleren, 
wordt een radiografie van de heup gemaakt.

Kinesitherapie. De kinesist komt vanaf de eerste dag na de ingreep bij u langs om 
te oefenen. Na de bewegingsoefeningen en de eventuele ademhalingsoefeningen 
gaan we reeds de eerste maal opkomen om onder begeleiding van de 
verpleegkundige of kinesist in de zetel te gaan zitten. Afhankelijk van het type 
ingreep en de algemene toestand van de patiënt, kan reeds dag 1 gestart 
worden met de gangrevalidatie met een looprekje of met krukken. Het verloop 
van de revalidatie hangt af van de samenwerking met de kinesist en de inzet of 
mogelijkheden van de patiënt.

 

VOLGENDE DAGEN  
NA DE OPERATIE
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Volgende dagen na de ingreep
Verpleegkundige zorgen. U mag zich reeds gedeeltelijk zelf wassen in bed aan 
een waskom of aan de lavabo. De verpleegkundige wast de rug en de benen. Er 
gebeurt tevens een verbandcontrole. Bloeddruk, pols en lichaamstemperatuur 
worden verder opgevolgd.

Onderzoeken. De tweede dag na de operatie wordt een bloedname gedaan om 
eventuele bloedarmoede (anemie) op te sporen.

Kinesitherapie & Ergotherapie. Tijdens de eerste dagen zal er ook gestart worden 
met ergotherapie. De ergotherapeut komt bij u langs om uw zelfredzaamheid te 
bevorderen.
Daarom gebeurt er een evaluatie van de ADL-functies: hygiënische zorgen 
(wassen, kleden,…), uitvoeren van transfers (zetel-bed-toilet).
Er wordt advies gegeven aangaande hulpmiddelen en eventuele 
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woningaanpassingen. Daarom vragen wij u (of uw familie) om de vragenlijst in 
bijlage in te vullen, zodat de ergotherapeut een duidelijk beeld krijgt van uw woning 
en zo de nodige aanpassingen en/of hulpmiddelen kan adviseren.

Team interne liaison. Bent u ouder dan 75 jaar, dan wordt u tijdens uw 
hospitalisatie door het multidisciplinair team interne liaison mee opgevolgd. Zij 
trachten de ouderenzorg in het ziekenhuis te ondersteunen door adviezen te geven 
aan de behandelende arts en het verpleegteam. Aan de hand van een vragenlijst 
gaat de interne liaison verpleegkundige nakijken of u, gezien uw leeftijd, meer risico 
heeft op bijkomende problemen. De focus ligt hierbij vooral op acute verwardheid, 
ondervoeding, vallen en osteoporose .

Sociale dienst. Een plotse opname in het ziekenhuis kan heel wat vragen met 
zich meebrengen. Wat gaan we doen na de ziekenhuisopname? Hoelang kan ik 
opgenomen blijven in het ziekenhuis?,… Dit alles wordt samen met u en uw familie 
opgepikt vanuit de sociale dienst. Tijdens deze gesprekken wordt er reeds vanaf 
het begin van uw opname gesproken over de regeling bij ontslag uit het ziekenhuis. 
Zowel u als uw familieleden kunnen zich richten tot de sociale dienst.

Het samen treffen van de nodige voorbereidingen kan zowel voor opvang thuis als 
elders. Tijdens de gesprekken overlopen we alle mogelijkheden en de haalbaarheid 
van het ontslag. Hierbij doet de maatschappelijk werker beroep op de informatie 
van de behandelende arts, kinesist en ergotherapeut om af te toetsen wat er 
haalbaar is.

Uitwerken ontslag naar huis: bekijken thuisverpleging, poetshulp, gezinshulp, 
maaltijden aan huis, hulpmiddelen zoals ziekenhuisbed, krukken, looprek,…
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Uitwerken ontslag naar elders: hersteloord, revalidatiecentrum, kortverblijf in 
een woon- en zorgcentrum. Hierbij toetst de maatschappelijk werker terug bij 
het behandelende team welk centrum het meest geschikt is om u naar door te 
verwijzen indien een ontslag naar huis niet direct haalbaar is.
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MOGELIJKE PROBLEMEN

Zoals bij elke operatie is er een risico op complicaties. De risico’s op een 
verwikkeling wegen niet op tegen de positieve resultaten van het behandelen 
van de heupfractuur. Uitlokkende factoren voor het oplopen van een heupfractuur 
worden eveneens opgespoord en behandeld.

Wondvocht
De eerste dagen na de ingreep kan de wonde vocht vrijgeven. Bij langdurig of 
overmatig wondvochtverlies wordt de wonde meermaals per dag verzorgd. De 
medicatie wordt aangepast en de mobiliteit wordt beperkt. Dit wil zeggen dat u meer 
in bed of in de zetel moet rusten.

Zwelling van het been
Het is normaal dat het geopereerde been wat gaat opzwellen. Dit gaat vaak 
gepaard met een gevoel van stijfheid en stramheid. Het leggen van ijs, zeker na de 
oefentherapie kan de zwelling helpen beperken. Na enkele weken zal deze zwelling 
verdwenen zijn. 
Vaak kan er een bloeduitstorting ontstaan, waardoor een verkleuring van uw 
been kan optreden. Deze bloeduitstorting zakt vaak naar beneden maar verdwijnt 
uiteindelijk vanzelf na enkele weken.

Thromboflebitis – Longembolie
Flebitis is een ontsteking van een ader (meestal in de benen). Flebitis gaat gepaard
met pijn in de onderbeen (kuit), plaatselijke warmte en hardheid.
Longembolie wil zeggen dat er een bloedklontertje ontstaat en terechtkomt in een
bloedvat van de longen.
Om dit te voorkomen krijgt u dagelijks bloedverdunnende spuitjes en draagt u twee
steunkousen vanaf de dag van operatie tot zes weken nadien.
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Doorligwonde
Patienten die een verminderde mobiliteit hebben en te lang in dezelde houding 
liggen of zitten kunnen doorligwonden ontwikkelen. Dit kan variëren van roodheid 
van de huid tot ernstige huidbeschadiging of diepe wonden. Het verzorgende team 
zal er nauwlettend op toezien en de nodige maatregelen treffen om het ontwikkelen 
van ernstige doorligwonden te voorkomen. U krijgt ook een brochure waarin 
preventieve maatregelen staan die u zelf kan hanteren.

Acute verwardheid

Acute verwardheid of delier is een fenomeen dat optreedt bij één op vier oudere 
patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden wegens een heupfractuur. Deze 
toestand is tijdelijk en van voorbijgaande aard. De patiënt kan verward zijn zowel in 
tijd als ruimte. Hij kan onrustig tot geagiteerd zijn of soms abnormaal rustig en suf. 
Deze toestand verergert meestal naar de avond en nacht toe.
Mogelijke medische oorzaken die zo’n acute verwardheid kunnen veroorzaken zijn 
pijn, infectie, deshydratatie of nog vele andere medische factoren. Deze worden 
dan opgespoord en zo mogelijk bijgestuurd. Soms is het nodig om de patient 
voor een korte periode rustgevende medicatie toe te dienen. Het kan soms ook 
aangewezen zijn om de patient vast te maken zodat hij niet uit bed kan vallen of 
zichzelf kwetsen. Dit wordt steeds met de familie overlegd. Bezoek van vertrouwde 
personen is tijdens deze periode aan te bevelen.

Vallen en osteoporose
Iedereen kan een breuk oplopen. Hoe ouder u bent, hoe hoger het risico dat u lijdt 
aan osteoporose (botontkalking). Hierdoor worden uw botten brozer en gaan ze 
makkelijker breken. Om een nieuwe botbreuk te voorkomen, moeten we niet alleen 
de breuk zelf behandelen maar ook de onderliggende osteoporose.
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Dagelijkse inname van calcium en vitamine D zal uw botten verstevigen. Afhankelijk 
van uw nierfunctie, die we met een bloedname kunnen bepalen, krijgt u een 
afspraak op het geriatrisch daghospitaal voor een infuus met Aclasta. Aclasta is een 
medicament dat de afbraak van het botweefsel tegengaat. De toediening hiervan 
dient jaarlijks te worden herhaald. Indien u een verminderde nierfunctie heeft, zal 
een DEXA scan gepland worden om uw botdensiteit te meten. Bij een bevestigde 
diagnose van osteoporose, heeft u recht op terugbetaling van het geneesmiddel 
Prolia. Dit heeft dezelfde werking als het Aclasta infuus, maar wordt twee keer per 
jaar toegediend via een subcutane inspuiting.

Ondervoeding
Een goede voedingstoestand is een absolute voorwaarde voor een vlot herstel. 
Samen met de diëtiste wordt er gedurende de opname over gewaakt dat u 
voldoende eiwitrijke voeding krijgt. Bij een vermoeden of bevestiging van 
ondervoeding kan dit in de vorm van een bijvoeding gecorrigeerd worden.

Om de mogelijke problemen zo vroeg mogelijk op te sporen, wordt u tijdens de 
ziekenhuisopname nauwgezet opgevolgd. Ook na het ontslag uit het ziekenhuis 
worden nog regelmatige controleraadplegingen voorzien om complicaties op te 
sporen. Bij ongerustheid kan u best contact opnemen met het ziekenhuis, waar 
u geopereerd werd. In het bijzonder, moet u onmiddellijk reageren als er koorts, 
ernstige pijn of belangrijke wondproblemen optreden. Indien deze problemen zich 
buiten de diensturen of in het weekend voordoen, kan u steeds contact opnemen 
met de dienst Spoedgevallen.
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U bent klaar voor het ontslag uit het ziekenhuis indien de operatiewonde droog is en 
uw zelfredzaamheid voldoende op punt staat, rekening houdend met uw algemene 
toestand voor het oplopen van de heupfractuur.

Voordat u naar huis gaat, neemt een verpleegkundige nog enkele praktische
zaken met u door, zoals medicatie die u moet gebruiken en diverse afspraken.

U krijgt volgende ontslagdocumenten mee naar huis:
• brief voor de huisarts
• voorschrift kinesitherapie
• voorschrift voor de thuisverpleging : gedurende 4 tot 6 weken zal u 

bloedverdunnende spuitjes moeten krijgen om de vorming van bloedklonters 
tegen te gaan.

• ingevulde attesten voor verzekering, arbeidsongeschiktheid of andere. 
• voorschriften apotheek.
• controle afspraak orthopedie na 6 weken: bespreking van de revalidatie en 

nemen van een controle RX opname

Indien u reeds in een rusthuis verbleef, nemen we zeker contact op met het rusthuis 
om uw terugkeer te bespreken en alle nodige informatie door te geven.

De medewerker van de sociale dienst van de afdeling orthopedie kan u bijstaan 
met het treffen van de nodige voorbereidingen voor opvang thuis of elders na uw 
ontslag uit het ziekenhuis. Zowel patiënten als familieleden kunnen zich richten tot 
de sociale dienst.

De sociale dienst is te bereiken :
• Via de receptie of de verpleegkundigen
• Telefonisch op het nummer : 014/71 27 30
• Tijdens weekdagen van 8.30 - 16u

ONTSLAG
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VRAGENLIJST ERGOTHERAPIE 
THUISSITUATIE

Gelieve deze vragenlijst ingevuld mee te nemen de dag van uw opname. Zo kan de
ergotherapeut dit samen met u overlopen om nog eventuele verbeteringen in huis te
realiseren.

DE TRAP

• Is traplopen nodig? (is de slaapkamer boven?)
• Is er tenminste 1 stevige leuning bij de trap?

Ja / neen
Ja / neen

OP – EN AFSTAPJES OM HET HUIS IN TE KUNNEN

Moeten er trappen of op- en afstapjes worden genomen om in 
het huis te kunnen komen?
• Zijn hier leuningen aanwezig?

Ja / neen
Ja / neen

OP- EN AFSTAPJES IN HET HUIS

Zijn er elders in huis op- en afstapjes?
• Hoeveel?
• Zijn er bij met meerdere treden?
• Zijn hierbij leuningen aanwezig?

Ja / neen
........ stuks
Ja / neen
Ja / neen

HET BED + ZETEL/ STOEL

• Welke hoogte heeft het bed?
• Welke hoogte heeft de zetel/ stoel waarvan u gebruik maakt? 

Indien lager dan 48 cm kan dit moeilijkheden geven! Zorg 
in dat geval voor een ziekenhuisbed of verhoging van bed, 
zetel/stoel.

.............  cm

.............  cm

HET TOILET GELIJKVLOERS

• Hoe hoog is het toilet op het gelijkvloers? 
Indien lager dan 48cm, zorgt u het best voor een wc-verhoger 
of handvaten aan de muur!

• Is het toilet ruim genoeg om te manoeuvreren?

.............  cm
 

 

Ja / neen
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HET TOILET OP DE VERDIEPING VAN DE SLAAPKAMER

• Is er een toilet op de verdieping van de slaapkamer? 
Zo neen: is er een toiletstoel? 
Zo ja: hoe hoog is dit toilet?

• Is het toilet ruim genoeg om te manoeuvreren?

Ja / neen
Ja / neen
.............  cm
Ja / neen

DOUCHE/BAD

• Waarvan maakt u gebruik?
• Hoe wordt er gedoucht? 

- Instapdouche 
  Zo ja: hoe hoog is de rand waar u overheen stapt? 
- In ligbad 
  Zo ja: hoe hoog is de rand waar u overheen stapt? 
- Andere

• Heeft u reeds hulpmiddelen in bad of douche? 
Zo ja: welke? 
- Bad/douchezitje, badplank, handvaten aan muur,  
  antislipmatje, andere?

Bad / douche
 

 

.............  cm
 

.............  cm 
 
Ja / neen

OVERIGE

• Zijn er losliggende tapijten?
• Is er overal voldoende verlichting aanwezig?
• Is er reeds professionele thuishulp aanwezig? 

Zo ja: welke? 
- Poetshulp, thuisverpleging, familiehulp,…

Ja / neen
Ja / neen
Ja / neen
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Weet dat niet iedereen even snel geneest en de revalidatie afhankelijk is van 
meerdere factoren. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ze te stellen. We zijn er 
ons goed van bewust dat zaken die voor ons heel normaal zijn, dit niet noodzakelijk 
voor u zijn. Zowel de arts als de verpleegkundige, de kinesist, de ergotherapeut 
en de sociale medewerker zijn zeker bereid om u uitleg te verschaffen. Onze 
contactgegevens vindt u vooraan in de brochure terug. 
Veel succes tijdens uw revalidatie.

TOT SLOT
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be
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Deze brochure werd ontwikkeld door, en is ei-
gendom van, het H. Hartziekenhuis Mol. Deze 
brochure mag niet gedupliceerd worden zonder 
toestemming van de eigenaar (Dienst pers en 
communicatie H. Hartziekenhuis Mol).
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


