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“De betrouwbaarheid van de 

identiteit van de patiënt is een 

integraal onderdeel van de ge-

zondheidszorg” 

 
De directie van het UVC Brugmann 



 

Help ons om u goed te 

verzorgen Laat ons samenwerken aan uw veiligheid … 

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, wordt uw 

identificatiearmband, ontvangen bij uw in-

schrijving, uw basistoebehoren. 

Waar u ook naartoe gaat, is het essentieel 

dat u deze armband steeds draagt. 

 

Hij geeft aan : 

♦ uw naam en voornaam , 

♦ uw geboortedatum, 

♦ uw patiëntnummer, 

♦ uw geslacht. 

 

Dankzij deze mini-identiteitskaart, steeds bin-

nen handbereik van het ziekenhuisperso-

neel, volstaat een eenvoudige controle om 

de juiste 

behande-

ling bij de 

juiste patiënt 

te waarbor-

gen. 

 

Tijdens uw ziekenhuisverblijf... 

♦ Controleer dat de gegevens van uw arm-

band juist zijn. 

 

♦ Neem in geen enkel geval uw armband 

weg voordat u het ziekenhuis verlaat. 

 

♦ Laat ons uw identiteit voor elk onderzoek of 

behandeling controleren. 

 

♦ U hebt de indruk dat er met uw identiteit 

een verwarring is? Stel vragen, vraag uitleg.  

Dat zal, indien nodig, toelaten om de nodi-

ge wijzigingen uit te voeren. 

 

♦ U hebt geen identificatiearmband meer 

aan uw pols?  

Werd hij tijdens een onderzoek beschadigd 

of afgesneden of heeft u hem verloren? 

Neem uw gezondheid in handen en eis een 

nieuwe armband. Geef uw vraag door aan 

de verpleegkundige. 

Uw identiteitsarmband, 

uw toegangspasje voor uw 

verzorging.  
 

Artsen, verpleegskundigen, 
brancardiers, technici,… zullen 
vóór elke medische handeling 
samen met u uw identiteit 
controleren. 


