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Welkom in Az Damiaan
Geachte patiënt
Ons logo, dat de vorm van een hart aanneemt, staat letterlijk voor een hartelijke en
menselijke omgeving. Een omgeving waarin elk leven telt.
Onze baseline ‘Dicht bij het leven’ sluit daar perfect bij aan. In weinig woorden drukken
we er de ziel van Az Damiaan mee uit, waar liefdevol voor elk leven wordt gezorgd.
Dat kunnen we realiseren door u, de patiënt, een centrale plaats te geven in
ons hedendaagse, hoogtechnologische en patiëntvriendelijke ziekenhuis.
De directie, de artsen en alle medewerkers heten u welkom waarbij we
samen voor de beste zorg gaan.

BART DE BOCK

ALGEMEEN DIRECTEUR AZ DAMIAAN
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Contact, bereikbaarheid en parkeren
Kosten
Opname
Het team
Hygiëne
Veiligheid
Uw verblijf
Rechten en plichten
Uw dossier
Na de opname
Beroepsbeoefenaars
Wegwijs
Artsen in Az Damiaan

Contact
Adres (Hoofdingang)
Gouwelozestraat 100,
8400 Oostende

telefoonnummers
Algemeen: 059 41 40 40
Afspraken: 059 41 40 60
Spoedgevallen: 059 41 40 80

Website
www.azdamiaan.be
www.azdamiaan.be/nl/kinderwebsite

E-mail
info@azdamiaan.be

Ingang spoedgevallen
Konterdamkaai (zonder nummer)

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Station Oostende - bushalte Gouwelozestraat
• Lijn 21 Oostende – Zandvoorde – Oudenburg – Eernegem
• Lijn 22 Oostende – Zandvoorde – Oudenburg – Ettelgem
• Lijn 23 Oostende – Zandvoorde – Oudenburg – Westkerke
Centrum Oostende & station Oostende - bushalte inrit parking
• Centrumbus (Marie-Joséplein – station – ziekenhuis)

Met de wagen
Az Damiaan ligt aan de rand van het Oostends stadscentrum
en is vlot bereikbaar vlak bij de A10 en in het verlengde van de
belangrijkste invalswegen van de stad.

Met de fiets
U kunt gratis fietsen ontlenen aan de randparking ter hoogte
van het Maria-Hendrikapark op minder dan 10 minuten fietsen
van Az Damiaan. Contact: 0498 92 91 08.

Deelsteps
U kunt in Oostende deelsteps tegen betaling lenen met de app
‘BIRD’. In de app krijgt u een overzicht waar er een deelstep
beschikbaar is.
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Parkeren
Met de wagen
Bezoekers en patiënten kunnen gebruik maken van
het parkeergebouw aan de Gouwelozestraat. Deze
parking is 24/24 open. Je kunt er ook elektrische
wagens opladen. In de parkeertoren geldt betalend
parkeren. De betaalautomaten bevinden zich in de
inkomhal en in de parkeertoren. Let wel: betalen kan
enkel met de bankkaart of betaalapp.
Aan het centrale voorplein zijn een aantal plaatsen
‘Kiss & Ride’ voorzien voor:
•
•
•
•

brengen en afhalen van patiënten
ouders met ziek kind
taxi
minder Mobielen Centrale

Met de fiets
Een ruime fietsstalling staat ter beschikking op het
voorplein aan de Gouwelozestraat.
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Wat kost een ziekenhuisopname?
Az Damiaan zal u op voorhand uitgebreide
informatie geven over de kosten verbonden aan uw
ziekenhuisopname.

Alle artsen in Az Damiaan werken voor wat betreft
de activiteiten in het ziekenhuis aan conventietarieven.

De dag van uw opname in het ziekenhuis dient u
enkel een voorschot te betalen. De eindfactuur wordt
u na het ontslag toegestuurd. Op deze factuur staat
duidelijk vermeld welk bedrag u betaalt en welk
bedrag uw ziekenfonds moet betalen. De kosten en
erelonen, terugbetaald door het ziekenfonds, worden
rechtstreeks met hen verrekend op voorwaarde dat
uw verzekerbaarheid in regel is. U dient dus enkel
de kosten te betalen die niet door het ziekenfonds
worden terugbetaald.

In een eenpersoonskamer/luxekamer wordt naast
het kamersupplement een honorariumsupplement
van 135% aangerekend op alle gefactureerde
erelonen van de arts-specialisten. Voor de
activiteiten op de medisch technische diensten
wordt een ereloonsupplement van 110%
aangerekend.

Deze kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat
u kiest en van de duur van de hospitalisatie.
De berekening van het persoonlijk aandeel in de
verblijfskosten gebeurt op basis van gegevens
verstrekt door uw ziekenfonds.
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Een belangrijk deel van de honorariumsupplementen
die worden aangerekend voor het verblijf op een
eenpersoonskamer dient voor investeringen
in (hoogtechnologisch) medisch materiaal en
medische informatica voor het ziekenhuis.
Toelichting rond remgeld, kamer- en ereloonsupplementen, forfaitaire kosten etc. kunt u vinden
in de opnamedocumenten.

Bijkomende kosten kunnen zijn:
•

•
•
•

Het remgeld: uw persoonlijke bijdrage voor
bepaalde medische diensten, paramedische
prestaties en verblijfskosten.
De niet-vergoedbare bedragen voor
geneesmiddelen en synthesemateriaal.
De telefoonkosten en andere nietmedische kosten (zoals flessen water).
Het ereloonsupplement en het kamersupplement bij verblijf in een eenpersoonskamer of
luxekamer.

Prijssimulator
Voor de meest frequente ingrepen en behandelingen
kkan u het prijsverschil bij een opname in een
eenpersoonskamer en meerpersoonskamer bekijken.
U kunt de prijssimulator zelf gebruiken via onze
website www.azdamiaan.be/simulator of uw
prijsraming vragen bij de (voor)inschrijving aan de
dienst Inschrijvingen.

Dienst Betalingen en Factuurinfo
Je kan de dienst Betalingen en Factuurinfo
enkel op afspraak bereiken via:

Online
www.nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealth

e-mail
factuurinfo@azdamiaan.be

Loket en telefoon
Enkel na het maken van een afspraak op
dinsdag, woensdag en donderdag van 9 uur
tot 12.30 uur en van 13 uur tot 17 uur.
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De ziekenhuisfactuur
Wanneer u verduidelijking wil van uw ziekenhuisfactuur of zoekt naar gepaste oplossingen bij
betalingsmoeilijkheden, dan kan je terecht bij de
dienst Betalingen en Factuurinfo.

Hoe kan u uw ziekenhuisfactuur betalen?
U kan er vlot voor kiezen om uw ziekenhuisfactuur
digitaal te ontvangen en te betalen. Op onze facturen
vindt u een QR-code. Door deze te scannen met de
camera van uw smartphone, een QR-reader app of
banking-app kan u de factuur snel en veilig betalen.
Az Damiaan biedt u de mogelijkheid om uw factuur
via e-mail te ontvangen. In de e-mail staat een
betaalknop waarmee u snel en veilig kan betalen
zonder gegevens te moeten overtypen.
U kan de factuur ook per overschrijving betalen met
de gestructureerde mededeling.
Uitzonderlijk kan u betalen via bancontact en
kredietkaart aan het loket (enkel op afspraak).

Betalingsmoeilijkheden?
Bij betalingsmoeilijkheden helpen wij u graag verder
bij het opstellen van een afbetalingsplan. Dit wordt
kosteloos opgemaakt bij een terugbetaling vanaf 25
euro per maand, met een maximumtermijn van 1
jaar. Contacteer onze dienst tijdig om extra kosten te
vermijden en een afbetalingsplan aan te vragen.

Wenst u de factuur digitaal te ontvangen?
•

Meld dit aan het loket bij uw volgend
ziekenhuisbezoek.

•

Vul uw e-mailadres in tijdens het betalen met
de QR-code.

•

Vul het contactformulier op de website in:
bit.ly/betaaldigitaalazd

in samenwerking met
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Inschrijving

Kamerkeuze

Wij bieden de mogelijkheid aan om u vooraf – dus vóór de dag
van opname – te laten inschrijven. Tijdens deze voorinschrijving
kunnen wij u op een optimale wijze informatie verschaffen met
betrekking tot uw kamerkeuze, de kostprijs van uw verblijf …

Bij de voorinschrijving of bij de eigenlijke ziekenhuisopname
geeft u aan welke kamer u verkiest. U kunt kiezen voor een meerpersoonskamer of een eenpersoonskamer. Op de kraamafdeling
zijn ook enkele luxekamers voorzien.

Wij vragen u dan ook met aandrang om van deze voorinschrijving gebruik te maken. Zodoende kunnen de administratieve formaliteiten op de dag van de opname tot een minimum
herleid worden.

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw keuze,
maar u zult ongetwijfeld begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is.

De dienst Inschrijvingen is open van maandag tot vrijdag van
7.00 uur tot 18.30 uur. U kunt de dienst inschrijvingen tijdens
deze uren bereiken op het nummer: 059 41 40 30.
De dag van de opname meldt u zich aan één van de kiosken
rechts in de inkomhal. Indien alle administratieve formaliteiten
reeds in orde zijn, dan zal u onmiddellijk verwezen worden naar
de zorgeenheid.
Wanneer er nog administratieve gegevens ontbreken, krijgt u een
ticket en mag u plaats nemen in de wachtruimte. Op het scherm
zal verschijnen aan welk loket u zich mag melden.
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Tijdens het opnamegesprek zullen wij u graag informeren over
de kosten van uw verblijf. Het prijsverschil tussen de kamertypes
heeft enkel te maken met het groter comfort en de privacy, niet
met de kwaliteit van de behandeling en verzorging.
In een eenpersoonskamer wordt naast het kamersupplement
een ereloonsupplement van 135 % aangerekend op alle gefactureerde erelonen. Voor de activiteiten op de medisch technische
diensten wordt een ereloonsupplement van 110% aangerekend.
Een deel van de honorariumsupplementen aangerekend tijdens
het verblijf op een eenpersoonskamer wordt aangewend voor
investeringen in medisch materiaal en voor dekking van de
werkingskosten van het ziekenhuis.

Kamer ‘ouder en kind’
In een meerpersoonskamer
wordt geen kamersupplement
noch ereloonsupplement aangerekend.
De formule ‘kamer ouder en
kind’ kan zowel in een meerpersoonskamer (meerdere
kinderen met hun ouders) als
in een eenpersoonskamer.
Wanneer u kiest voor de
formule ‘kamer ouder en kind’
in een eenpersoonskamer zal
er een ereloonsupplement van
135 % worden aangerekend op
alle gefactureerde erelonen.
Hierbij worden er geen
kamersupplementen
gefactureerd.
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Wat brengt u mee?

Persoonlijk
•
•

Administratief
•
•
•

•
•

Uw identiteitskaart.
Uw mutualiteitgegevens.
Bij arbeidsongeval:
• een formulier van ongevalverklaring
• naam en adres van uw werkgever en van de
verzekeringsmaatschappij
• polisnummer, dossier- en ongevalsnummer
• datum van het ongeval
Naam, adres en telefoonnummer van de persoon
tot wie wij ons kunnen wenden tijdens uw verblijf.
In voorkomend geval: een betalingsverbintenis
van het OCMW of van een verzekeringsinstelling.

•
•

•

•

Voor personen met een buitenlands domicilie: het
formulier van uw buitenlands ziekenfonds (voor
EG-landen: de Europese ziekteverzekeringskaart).
(Indien nodig) het nummer Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) of Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.
Bij de opname wordt een voorschot gevraagd:
• meerpersoonskamer: max. 150 euro
• eenpersoonskamer: 300 euro
• luxekamer materniteit: 400 euro.

Uw ziekenfonds wordt door onze diensten automatisch op de hoogte gebracht van uw opname. Uw huisarts wordt
eveneens in kennis gesteld van uw opname. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten bij uw opname. Indien uw
ziekenhuisopname het gevolg is van een ongeval, dient u dit bij uw ziekenfonds te melden en een formulier voor aangifte
van ongeval in te vullen. Indien u een particuliere verzekering hebt afgesloten, dan waarschuwt u best uw
verzekeringsinstelling en meldt u dit bij de inschrijving.
14

•

Voldoende persoonlijke kledij.
Toiletartikelen zoals handdoeken, washandjes,
tandenborstel, tandpasta en scheergerief.
Nachtkledij, kamerjas, ondergoed, zakdoeken en
pantoffels.
Lectuur.

Medisch
•
•
•
•

•

De verwijsbrief van uw huisarts of arts-specialist.
Recente medische documenten (bv. röntgenbeelden, rapporten ...).
Bloedgroepkaart.
De geneesmiddelen in hun originele verpakking
(of een lijst daarvan) die u geregeld of de laatste
dagen innam.
Eventuele wilsverklaringen.

Om veiligheidsredenen vragen wij u om te
betalen met een betaalkaart of bankapp.

Waardevolle voorwerpen
U brengt best geen waardevolle
voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet
verantwoordelijk voor verlies of
diefstal van eigendommen van
patiënten.
Op de kamer is een individuele
kluis aanwezig. Plaats daar
uw waardevolle zaken in. Laat
nooit uw portefeuille, handtas of
waardevolle zaken onbewaakt
achter op de kamer.
Geld hebt u enkel nodig voor
aankopen in de cafetaria, de
drankautomaat of het winkeltje.
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Wij zorgen voor u
Administratieve medewerkers

Sociale dienst

Het schoonmaakteam

De administratieve medewerker onthaalt u bij uw
inschrijving, informeert u, wijst u de weg en zorgt voor
alle administratieve formaliteiten.

Het kan zijn dat u vragen heeft over uw
ziekenhuisopname. Misschien bent u bang voor de
medische ingrepen of behandeling die u binnenkort
moet ondergaan. Of u ondervindt – als gevolg
van deze opname – thuis problemen. Of u ziet de
terugkeer uit het ziekenhuis met angst tegemoet. Of u
bent mantelzorger en zoekt naar een oplossing voor
tijdens uw ziekenhuisopname. Of u hebt vragen over
de tegemoetkomingen waar u mogelijk recht op hebt.

Uw kamer en alle gemeenschappelijke delen van
het ziekenhuis worden net gehouden danzkij een
enthousiast team van ruim 100 medewerkers in het
schoonmaakteam.

Verpleegkundige zorg
Wij hanteren een verpleegkundig zorgmodel waarbij u,
zo mogelijk, steeds door dezelfde verpleegkundige(n)
wordt begeleid en verzorgd. De verpleegkundige zal,
in overleg met u, alle verzorging afstemmen op uw
behoeften en rekening houden met de mate waarin u
zichzelf kunt verzorgen.

Uw behandelende arts
Elke dag kunt u een arts van het behandelend team
raadplegen tijdens de patiëntenronde. Daarnaast kunt
u steeds via de hoofdverpleegkundige een afspraak
maken met uw behandelend arts-specialist.

Paramedici
Om uw herstel te ondersteunen, staan in Az Damiaan
heel wat paramedici paraat zoals diëtisten, kinesisten,
logopedisten, ergotherapeuten, psychologen,...
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In Az Damiaan staat zowel voor, tijdens als na uw
opname een team van sociaal werkers klaar. Ze
staan u bij met raad en daad. Aarzel niet om met hen
contact op te nemen. U kunt een gesprek aanvragen
via de verpleegkundige of via 059 41 67 64.

Vrijwilligers
Az Damiaan kan steunen op de helpende hand van
heel wat vrijwilligers. Zij vormen een meerwaarde
voor de patiënten en het ziekenhuis. Vrijwilligers
voorzien een gevarieerd aanbod aan diensten,
aanvullend aan de zorgen door de professionele
krachten. De menselijke aanwezigheid en het ‘ter
beschikking zijn’ betekenen net dát ietsje meer.

door naar u te luisteren, samen met u te zoeken
naar zin, mee te leven met wat u bezighoudt. Ze zijn
er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu
kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. Iedereen heeft
immers levens- en zinvragen.
Als u zelf tot een bepaalde overtuiging behoort, kan
u uiteraard ook beroep doen op een hulpverlener die
vanuit die levensbeschouwing of dat geloof leeft. Aan
het ziekenhuis zijn vertegenwoordigers verbonden
van de unie van vrijzinnige verenigingen, de islam,
de protestantse, orthodoxe en anglicaanse kerken,
en de joodse godsdienst.Uw wensen ter zake kunt u
kenbaar maken via het formulier dat u door de dienst
inschrijvingen wordt bezorgd.

Dienst zingeving en levensbeschouwing
Aan elke zorgeenheid is een pastor verbonden,
waarop u altijd vrijblijvend een beroep kan doen. De
pastores zijn opgeleid om te kunnen omgaan met
levensvragen en geloofsvragen. Zij kunnen u helpen

17

Ziekenhuisinfecties voorkomen we samen
Hygiëne in het ziekenhuis is uitermate belangrijk. Wij hechten veel belang aan infectiepreventie tijdens de
patiëntenzorg maar ook aan hygiëne in de keuken, bij de schoonmaak of bijvoorbeeld tijdens herstellings- en
verbouwingswerken.
Om het risico op infecties te verkleinen tijdens uw ziekenhuisverblijf stelt de dienst Ziekenhuishygiëne
werkvoorschriften op rond hygiëne, reiniging en ontsmetting. Daarnaast houdt de ziekenhuishygiënist ook
toezicht op de registratie van infecties en het opsporen van ziektekiemen. Onze (zorg)medewerkers worden
continu opgeleid over deze nieuwe ontwikkelingen en worden vaak geaudit op het naleven van procedures met
betrekking tot ziekenhuishygiëne.

Correcte handhygiëne is ook voor u belangrijk
Naast de handhygiëne van onze medewerkers, is ook uw eigen hygiëne als
patiënt of bezoeker belangrijk. Ontsmet en was geregeld uw handen met
water en zeep. Doe dit zeker in volgende situaties:
•
•
•
•
•
•
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na contact met anderen
als uw handen zichtbaar vuil zijn
voor en na een maaltijd
voor en na het gebruik van het toilet
na het hoesten, niezen of snuiten
voordat u de kamer verlaat voor een onderzoek of behandeling.
19

Zo ontsmet u de handen

Hoesthygiëne

In een ziekenhuis zijn tal van microben aanwezig die infecties kunnen veroorzaken. Deze worden vooral overgedragen door de handen. Toepassen van correcte handhygiëne is daarom bijzonder belangrijk.

Onze zorgverleners dragen bij bepaalde procedures een mondmasker om zichzelf en/of om de patiënt te
beschermen.

•
•
•

1

4

7

•
•
•

2

5

8

•
•

3
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Neem een handvol handalcohol door 2 keer te pompen.
Wrijf de handpalmen tegen elkaar.
Wrijf de rechter handpalm over de linker handrug en
omgekeerd.
Wrijf de rechter handpalm tegen de linker handpalm met
de vingers van beide handen tussen elkaar.
Breng de achterkant van de vingers in de andere
handpalm en wrijf de vingers tegen deze handpalm heen
en weer.
Wrijf de duim van elke hand in met de palm van de
andere hand.
Wrijf de vingertoppen van elke hand draaiend in de palm
van de andere hand.
Wrijf de pols van de ene arm en daarna de pols van de
arm droog.

Indien u zelf ziek bent, dan raden wij u een patiëntenbezoek af. Ook aan bezoekers wordt soms gevraagd om
(bij fel verzwakte patiënten of bij besmettingsgevaar) een mondmasker op te zetten. Volg deze instructie strikt
op. Het toepassen van een goede hoesthygiëne voorkomt verspreiding van ziektekiemen. U volgt hiervoor de
volgende stappen:
•
•
•
•

Hou een papieren wegwerpzakdoek voor de mond en de neus bij hoesten en niezen of hou minstens de
handen of voorarm voor de neus en de mond.
Bewaar tijdens het hoesten of niezen voldoende afstand met andere personen (1 tot 1,5 meter) en hoest
met een afgewend gezicht.
De papieren zakdoek één keer gebruiken en daarna weggooien in de (bij voorkeur afgesloten) vuilnisbak.
Was de handen nadien met water en zeep of gebruik handalcohol.

6
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Uw veiligheid is onze eerste zorg
Het zorgbandje

Medicatie

Valpreventie

In het kader van de patiëntveiligheid krijgt u bij de
opname een zorgbandje om de pols.

Breng een exact overzicht mee van de medicatie die
u thuis inneemt. Ook de inname van geneeskrachtige
kruiden en geneesmiddelen zonder voorschrift, dient
u te melden.

Oudere of verwarde patiënten lopen meer risico
om te vallen. Dit kan vaak vermeden worden door
het dragen van gesloten pantoffels en aansluitende
kledij, het dragen van de bril en het vermijden van
obstakels op de vloer. Zorg voor voldoende licht bij
het opstaan en vraag zo nodig een verpleegkundige
om u te helpen.

Het is van groot belang dat u steeds uw zorgbandje draagt. Het blijft om uw pols tijdens uw volledig
ziekenhuisverblijf. Zo weet elke zorgverlener steeds
wie u bent.
Het zorgbandje wordt verwijderd bij uw ontslag uit
het ziekenhuis op het ogenblik dat u de zorgeenheid
verlaat.

Bij opname in het ziekenhuis kan de thuismedicatie
vervangen worden door evenwaardige medicatie die
voorhanden is in het ziekenhuis.

Identificatie
Wij weten graag met zekerheid wie
u bent. Naast het aandoen van het
zorgbandje, controleren wij daarom
regelmatig uw identiteit aan de hand
van drie vragen:
•
•
•

Uw voornaam
Uw familienaam
Uw geboortedatum

Maak onze artsen en medewerkers
er op attent als ze uw identiteit niet
vragen.
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Uw verblijf in een
kwaliteitsvolle omgeving
Na uw inschrijving wordt u vergezeld naar uw kamer.
U maakt kennis met het team van de zorgeenheid dat u verdere
informatie geeft.

Dagindeling
Verzorging, onderzoeken en medicatie kunnen zowel in de
voor- als in de namiddag plaatsvinden op wisselende tijdstippen.
Het maaltijdgebeuren verloopt als volgt:
• het ontbijt tussen 07.00 uur - 08.15 uur
• het middagmaal tussen 11.30 uur - 12.15 uur
• het avondmaal tussen 17.30 uur - 18.15 uur

Uw bezoek
Om de rust en verzorging van de patiënten zo optimaal
mogelijk te laten verlopen, vragen wij om de bezoekregeling te
respecteren.

Algemene bezoekuren
Dagelijks van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Het spreekt vanzelf dat – na overleg met de verpleegkundige –
afwijkingen op deze regel kunnen verkregen worden.
Zo kan in bepaalde omstandigheden (bv. hulp bij de voeding,
arbeidstijd van de partner ...) een soepele bezoekregeling worden
afgesproken.

Uitzonderingen
Op bepaalde afdelingen wordt afgeweken van de algemene
bezoekregeling. De bezoekuren van deze diensten staan vermeld
in de specifieke informatiefolders (en/of aan de ingang) van deze
afdelingen of vindt u via onze website.

Moet u nuchter zijn bij uw opname, dan mag
u vooraf niet eten, drinken of roken.
24
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Uw voeding
Een goed uitgebalanceerde en zo nodig aangepaste
voeding bevordert het herstel.
Alle dagverse ingrediënten en producten worden
door onze eigen medewerkers in huis verwerkt tot
smakelijke gerechten. Via interne en externe controles
wordt de kwaliteit van het volledige bereidingsproces
bewaakt. Onze keuken voldoet aan de strengste
normen.
De patiënten krijgen dagelijks een medewerker van de
dieetafdeling op de kamer. Die bevraagt de wensen
voor de maaltijden van de dag erna. Op vrijdag
worden de voedingswensen besproken voor zaterdag,
zondag en maandag.
Op enkele zorgeenheden worden de maaltijden
geserveerd in buffetvorm. Als het voor de patiënt
mogelijk is, wordt de maaltijd op deze afdeling
genuttigd in een gezellig restaurant. Dit bevordert
o.m. het sociaal contact met de medepatiënten. Alle
andere patiënten krijgen de maaltijden op de kamer
geserveerd.
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Pijnbestrijding
Sommige patiënten krijgen op medisch advies
een dieetmaaltijd. Indien noodzakelijk adviseert de
logopedist inzake de vastheid van de maaltijd om
slikproblemen te voorkomen.
Indien familie of bezoekers voeding of drank
meebrengen, moeten zij hierover op voorhand
overleggen met de verpleegkundigen.
Bepaalde onderzoeken of ingrepen vereisen dat de
patiënt volledig nuchter is. We trachten steeds deze
periode zo kort mogelijk te houden.
Ondervoeding is in verschillende zorginstellingen een
vaak voorkomend probleem. In Az Damiaan proberen
we dan ook zo veel mogelijk aandacht te schenken
aan het onderdeel ‘nutritie’. In de strijd tegen
ondervoeding kan het noodzakelijk zijn om patiënten
sondevoeding te geven of specifieke bijvoeding.

In Az Damiaan worden heel wat inspanningen gedaan
om aandacht te besteden aan pijn en de bestrijding
ervan. Om dit zo goed mogelijk te doen, zal de arts of
verpleegkundige op regelmatige basis vragen hoeveel pijn
u heeft.
Gezien dit niet gemakkelijk is, kan het geven van een
cijfer aan uw pijn u hierbij helpen. Dit cijfer gaat van 0 tot
10. Nul betekent dat u geen enkele pijn ervaart, tien is de
meest denkbare pijn die u zich kunt voorstellen.
Geen enkel cijfer is verkeerd want het is tenslotte u die de
pijn ervaart.
Als patiënt bent u dan ook de enige die kan aangeven of u
pijn heeft en hoe erg deze pijn is.
Indien u vragen heeft over pijn of pijnbestrijding, aarzel
niet om dit met uw behandelend arts of verpleegkundige
te bespreken!
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Voorzieningen voor een comfortabeler verblijf
Telefonie

Post

De cafetaria

Op elke kamer is er een telefoontoestel. U kan
een telefoongesprek aanvragen via het onthaal
van het ziekenhuis. Om de onthaalmedewerker te
bereiken, vormt u het nummer 11 op het toestel. De
onthaalmedewerker belt naar het gevraagde nummer
en schakelt u vervolgens door. De kostprijs wordt via
een automatisch systeem gefactureerd.

De inkomende post wordt dagelijks op de kamers
rondgedeeld. Aangetekende zendingen of postwissels
worden aan u gemeld en kunnen door een door u
gevolmachtigd persoon afgehaald worden op het
aangeduide postpunt.

De cafetaria is dagelijks open van 10.30 uur tot 18.45
uur.

De voor u bestemde postzendingen kunt u best als
volgt laten adresseren:

De laatste bediening van maaltijden is om 18.15 uur.
De laatste bediening van dranken is om 18.30 uur.

Az Damiaan
(Uw) voornaam en naam
Kamernummer en zorgeenheid
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende.

Bankautomaat

Het nummer van het telefoontoestel hangt uit op
de kamer. Bij eventueel transfer naar een andere
kamer/zorgeenheid zal dit nummer dus wijzigen. Uw
nummer is als volgt samengesteld: 059/41 .. .. (het
geëigende nummer).

Gratis internet
In het ziekenhuis is er gratis draadloos internet ter
beschikking. Connecteer vanaf uw PC, smartphone of
tablet via wifi met ‘AZD-GUEST’
Door te connecteren met ons draadloos internet
aanvaardt u de algemene voorwaarden. Het
ziekenhuis biedt geen technische ondersteuning aan.
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Indien u zelf brieven wenst te verzenden, kunt u die
afgeven aan de verpleegkundige.

De bediening van warme maaltijden loopt van
11.00 uur tot 13.45 uur.

In de inkomhal bevindt er zich een bankautomaat
waar u geld kunt afhalen.

Rolstoel
Bezoekers of patiënten kunnen in de inkomhal een
rolstoel lenen met een munstuk. Breng de rolstoel
zo snel mogelijk terug naar zijn plaats. Eenmaal
u opgenomen bent, gebruiken onze zorgverleners
rolstoelen van de dienst zelf.

Het kapsalon
In Az Damiaan staat een haarkapster voor dames en
heren ter beschikking. De tarieven kunt u verkrijgen bij
de verpleegkundige die tevens de afspraak voor u zal
regelen. U dient contant te betalen.

De pedicure/manicure
Er is mogelijkheid tot pedicure en manicure. De
aanvraag gebeurt via de verpleegkundige.

De bibliotheek
Een bibliotheek met een keuze aan boeken,
waaronder ook exemplaren met groot lettertype, is
ter beschikking. Elke zorgeenheid wordt wekelijks
bezocht door een vrijwilliger die de boeken verdeelt.
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Afspraken voor een vlot verblijf
Camerabewaking

Verloren en gevonden voorwerpen

Opgelet met elektrische toestellen

Op het grondgebied en in de gebouwen van het
Az Damiaan zijn beveiligingscamera’s opgesteld.
De beelden worden gemaakt conform de wet op
de privacy. Bij vaststelling van diefstal, agressie
of vandalisme worden de opgenomen beelden
overgemaakt aan de politie. De opnames hebben
geen andere bedoelingen.

Mocht u vragen hebben over verloren of gevonden
voorwerpen, dan kunt u contact opnemen met
de ombudsdienst. Gevonden voorwerpen kunnen
worden afgegeven aan het onthaal.

Als u toestellen van thuis wilt gebruiken in het ziekenhuis, heeft
u daarvoor uitdrukkelijke toelating nodig. De uitzonderingen op
deze regel zijn haardrogers, scheer-apparaten, laptops en laders
voor multimediatoestellen.

Kledij
Wij vragen u steeds een kamerjas aan te trekken bij
het verlaten van de kamer.

Als een medewerker van het ziekenhuis oordeelt dat het toestel
een veiligheidsrisico vormt, vragen we u om dit toestel niet meer
te gebruiken in het ziekenhuis.

Om de veiligheid van de patiënten niet in gevaar te
brengen, vragen wij uitdrukkelijk om géén gsm te
gebruiken op bepaalde plaatsen in het ziekenhuis.
Deze plaatsen staan duidelijk aangeduid. In het Az
Damiaan wordt door de artsen en de medewerkers
gebruik gemaakt van draagbare telefoontoestellen
(dect), dit zijn geen gsm-toestellen.

Meld wanneer u de afdeling verlaat

Sociale media

Roken

Wanneer u tijdens uw verblijf het ziekenhuis
(tijdelijk) verlaat (buiten het kader van therapie)
dan draagt u daarvoor de volledige persoonlijke
verantwoordelijkheid.

Gebruik van GSM

In navolging van het K.B. van 19 januari 2005 geldt
een algemeen rookverbod in het ziekenhuis.
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In de loop van de dag kunnen onderzoeken of
behandelingen gepland worden of kan uw arts of
een zorgverlener langskomen voor u. Meld daarom
steeds aan de verpleegkundigen van de eigen afdeling
wanneer u de zorgeenheid verlaat en waar u heen
gaat en voor hoe lang.

Blijf via sociale media op de hoogte van ons nieuws, interessante patiënteninformatie, vacatures en meer.
Uiteraard kunnen wij uw eigen communicatie niet beperken
maar denk na voor u iets deelt via de sociale media. Spreek
gerust over Az Damiaan maar doe dit wel met respect voor ons
ziekenhuis, onze artsen, onze medewerkers en uw medepatiënten. Persoonlijke uitingen mogen niemand schaden.
Lok ook geen discussies uit die kunnen escaleren.
Vraag voor het nemen van foto’s, video- of geluidsfragmenten
steeds toestemming en respecteer de privacy van artsen,
medewerkers, patiënten en bezoekers.
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Uw rechten en plichten als patiënt
De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt beschrijft de wederzijdse rechten en
plichten van patiënt en beroepsbeoefenaar. Deze wet heeft als doel om de kwaliteit van de gezondheidszorgen
te verbeteren.

Welke rechten heeft de patiënt?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking.
Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar (behalve waar beperkt door de wet of door de organisatie van de
gezondheidszorg).
Geïnformeerd worden over de gezondheidstoestand.
Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie.
Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen.
Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift.
Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst.

En wat verwachten wij van u?
Tot de plichten van de patiënt behoren een respectvolle omgang en het meewerken met de zorgverlener door
de nodige informatie te geven en het opvolgen van de raadgevingen. Voor meer informatie en nuancering over
de rechten en plichten van de patiënt kunt u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.

De ombudsdienst
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059 41 40 50
ombudsfunctionaris@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be/nl/patienten/rechten-en-plichten/ombudsdienst
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Privacy en beroepsgeheim
Az Damiaan zet voortdurend in op een professionele
werkomgeving waarbij medewerkers en artsen op
een integere manier omgaan met informatie.
We streven naar een aanpak waarbij de bij uw zorg
betrokken zorgverstrekkers (artsen, verpleegkundigen,
paramedici,…) voldoende op de hoogte zijn van uw
medische toestand en daarnaast steeds uw privacy
respecteren.

De basisregel van het beroepsgeheim luidt als volgt:
onze zorgverstrekkers en medewerkers zwijgen over
alles wat ze tijdens de uitoefening van hun beroep te
weten zijn gekomen over u en uw gezondheidstoestand. U kan hen dus in vertrouwen nemen als u iets
wil bespreken over uw gezondheid, maar ook als u
iets wil bespreken over uw gezin, uw werk,…

Hoe beschermen we uw gegevens?

Privacy in de praktijk

Als patiënt mag u erop vertrouwen dat wij uw gegevens op een veilige manier bewaren, gebruiken en
beschermen tegen misbruik. Alle medewerkers en
artsen van Az Damiaan dienen de regels rond privacy
en beroepsgeheim te respecteren.

Privacy
Privacy betekent dat u het recht heeft om zelf te
beslissen welke informatie u over uzelf deelt met
anderen. In de Europese privacywetgeving is bepaald
hoe wij er in ons ziekenhuis moeten voor zorgen dat
we uw informatie op een veilige manier bijhouden.
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Beroepsgeheim

Een zorgverstrekker opent enkel uw medisch dossier
indien hij een zorgrelatie met u heeft.
We informeren u over de reden waarom we gegevens
verzamelen (bv. contactgegevens van familieleden
om bij veranderingen in de gezondheidstoestand de
naasten op de hoogte te kunnen brengen).
We gebruiken uw medisch dossier enkel om uw
gezondheid op te volgen. Als we uw gegevens willen
gebruiken, dan vragen we daar toestemming voor. We
kunnen u bijvoorbeeld toestemming vragen om een
enquête in te vullen over uw tevredenheid van onze
zorg of over de maaltijden die we u aanbieden.

We maken geen foto’s of video’s van patiënten, zorgverstrekkers of medewerkers met de bedoeling deze op sociale media
te plaatsen tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen met
de communicatiedienst van het ziekenhuis.
Wie hierrond vragen heeft, kan contact opnemen via
communicatie@azdamiaan.be.

Beroepsgeheim in de praktijk
•

•
•
•
•

We geven geen gedetailleerde informatie over uw gezondheid door via de telefoon, ook niet aan familieleden. We
kunnen immers nooit met zekerheid weten wie zich aan
de andere kant van de lijn bevindt.
We delen in het ziekenhuis enkel medische informatie met
de zorgverstrekkers die betrokken zijn bij uw zorg.
We geven enkel de informatie door aan derden (bv. woonzorgcentra, thuisverpleging,…) die strikt noodzakelijk is
voor uw zorg.
We praten niet over patiënten in openbare ruimten zoals in
de cafetaria of de wandelgangen van het ziekenhuis.
We vertellen niet aan onze partner, vrienden, familie,… wie
opgenomen is in ons ziekenhuis.

Functionaris voor
gegevensbescherming
•
•

privacy@azdamiaan.be
059/41 67 57

Website en toepassingen
•
•

www.azdamiaan.be/nl/patienten/rechten-en-plichten
Mijn Gezondheid: een online
portaal waar u zicht krijgt op uw
gezondheidsgegevens.
www.mijngezondheid.belgie.be/
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Uw patiëntendossier
De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier, dat hij op een veilige plaats
bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en de medische, verpleegkundige en eventueel
paramedische informatie.
U kunt uw eigen patiëntendossier raadplegen via mynexuzhealth op:
www.mijndossier.azdamiaan.be

Inzage en afschrift patiëntendossier
U kunt als patiënt verzoeken om inzage in uw patiëntendossier, of om afschrift van gegevens uit uw
patiëntendossier. Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiënt en, mits
toestemming, voor de vertrouwenspersoon.
Als een patiënt overleden is, hebben de naasten enkel onrechtstreeks inzagerecht.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis:

De geïnformeerde toestemming
Met een geïnformeerde toestemming geeft u uw behandelende
zorgverleners de toestemming om uw medische gegevens
elektronisch en beveiligd uit te wisselen. Die toestemming geldt
zolang de zorgverlener u behandelt en voldoet aan de regels
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het delen van uw gegevens tussen de zorgverleners die u
behandelen, komt uw gezondheid ten goede.
U kunt op elk moment uw geïnformeerde toestemming
intrekken en dus de uitwisseling van uw gegevens. U kunt ook
bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang of vragen om
bepaalde informatie niet te delen.

059 41 40 50
ombudsfunctionaris@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be/nl/patienten/rechten-en-plichten/ombudsdienst
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Uw ontslag
Uw behandelende arts bespreekt samen met u uw
ontslag uit het ziekenhuis. In de meeste gevallen is de
check-out na het ontbijt.
Bij het ontslag bezorgt de verpleegkundige de nodige
documenten en zal u informeren over de verdere
verzorging.
De verblijfsduur in het ziekenhuis wordt steeds korter.
Een ontslag uit het ziekenhuis gebeurt meestal in de
voormiddag.
Hierdoor stijgt de vraag naar:
•
•

meer ondersteuning van de thuissituatie:
thuisverpleging, gezinshulp, uitleenmateriaal,
warme maaltijden, poetshulp …
doorverwijzing naar andere instellingen:
woonzorgcentrum, kortverblijf, revalidatiecentrum, hersteloord, …

Bereid uw ontslag voor
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Een veilige thuiskomst na uw ziekenhuisopname is
een belangrijke stap in uw genezingsproces. De dag
van uw ontslag is de check-out na het ontbijt.

Op controle
Tips om uw ontslag vlot voor te bereiden:
•
•
•
•
•
•

Kan er iemand u naar huis brengen?
Is er iemand aanwezig als u thuiskomt?
Kan u alle dagelijkse taken terug op zich nemen?
Is er thuis een hulpbehoevende persoon
aanwezig tijdens uw opname? Moet er hiervoor
hulp gezocht worden?
Is er verdere thuisverzorging nodig?
Is er nood aan bijkomende hulpmiddelen (looprek,
rolstoel, krukken, aangepast bed, …). Deze of
andere hulpmiddelen kan u aanvragen via de
uitleendienst van uw ziekenfonds.

1

Op de dag van uw afspraak
komt u een kwartier vroeger
dan het uur van uw afspraak
(tenzij anders vermeld).

2

Nadat u langs de draaideuren naar binnen
bent gekomen, gaat u naar rechts en meldt
u zich bij één van onze kiosken. Aan de
kiosk leest u uw identiteitskaart in volgt
u de instructies op het beeldscherm.

Een goede voorbereiding van uw ontslag uit het
ziekenhuis zorgt voor een vlotte overgang naar de
thuissituatie. Indien u mogelijke problemen voorziet
neem dan vóór uw opname contact op met de sociale
dienst.
U Kan de de sociale dienst elke werkdag bereiken via
059 41 67 64:
• tussen 8.30 uur en 12.00 uur
• en van 13.30 uur tot 16.30 uur.

3

4

Wanneer u de juiste wachtzaal hebt gevonden
meldt u zich met uw etiketten aan bij het
secretariaat tenzij anders vermeld.

5

Daarna neemt u plaats in de wachtzaal en wacht u tot de arts of verpleegkundige u komt halen
voor uw afspraak. Vergeet
niet om uw etiketten af te
geven bij de arts of verpleegkundige.

6

Na de consultatie mag u of het
ziekenhuis verlaten of volgt u de
verdere instructies van de arts.

Nadat u bent ingeschreven volgt
u het routenummer naar de
medische dienst van uw afspraak.
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Rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis
en de beroepsbeoefenaars
Az Damiaan streeft ernaar om u steeds de best
mogelijke zorgen te geven. Dit belet niet dat u in
sommige gevallen ontevreden kan zijn over de
zorgverlening of dat u van oordeel bent dat uw
rechten als patiënt geschonden werden en dat u
hierover een klacht wenst in te dienen.

•

In Az Damiaan zijn verschillende categorieën van
beroepsbeoefenaars werkzaam die niet allen
hetzelfde juridisch statuut hebben. Het kan gaan om
werknemers of om zelfstandige beroepsbeoefenaars.

•

Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis
informatie te ontvangen over de aard van de
rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de
beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor beroepsbeoefenaars die werknemer zijn. Dit heeft
tot gevolg dat u zich voor klachten over
tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars
dient te wenden tot het ziekenhuis of tot de
ombudsdienst die als bemiddelaar optreedt.
Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk
voor zelfstandige beroepsbeoefenaars en voor
beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden.
Dit heeft tot gevolg dat u zich voor klachten over
tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars
dient te wenden tot de beroepsbeoefenaar zelf
of tot de ombudsdienst, die als bemiddelaar
optreedt.

In de tabel hiernaast vindt u de algemene informatie over de diverse categorieën van beroepsbeoefenaars
werkzaam in Az Damiaan, hun statuut en de vermelding of deze al dan niet vallen onder de aansprakelijkheid
van het ziekenhuis.
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Statuut

Is het ziekenhuis
aansprakelijk
voor deze categorie?

Verzekeringsstatus

Zelfstandigen

Neen

Groepspolis ziekenhuis of eigen aansprakelijkheidsverzekering

Zelfstandigen met bijzonder statuut

Neen

Groepspolis ziekenhuis of eigen aansprakelijkheidsverzekering

Verpleegkundigen, vroedkundigen
en zorgkundigen

Werknemers

Ja

Aansprakelijkheidsverzekering ziekenhuis

Bepaalde kinesitherapeuten

Werknemers

Ja

Aansprakelijkheidsverzekering ziekenhuis

Bepaalde kinesitherapeuten

Zelfstandigen

Neen

Ziekenhuisapothekers

Werknemers

Ja

Aansprakelijkheidsverzekering ziekenhuis

Overige beroepsbeoefenaars

Werknemers

Ja

Aansprakelijkheidsverzekering ziekenhuis

Overige beroepsbeoefenaars

Zelfstandigen

Neen

Categorie

Artsen, tandartsen en klinisch biologen
Arts-specialisten in opleiding

Beroepsbeoefenaars die door derden in het
ziekenhuis worden tewerkgesteld

Eigen aansprakelijkheidsverzekering

Eigen aansprakelijkheidsverzekering

Neen

Als u informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar (een welbepaalde arts, verpleegkundige,…) werkzaam
in Az Damiaan, kan u deze informatie opvragen bij de ombudsfunctionaris van Az Damiaan.
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Uw weg vinden in het ziekenhuis
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Artsen in Az Damiaan
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NAAM

DISCIPLINE

AFSPRAKEN

Dr. Gerniers Sabine

Hoofdarts

059 41 67 42

U vindt vlot uw weg aan de hand van routenummers. Elke route leidt naar een eindpunt, dat aangeduid wordt
door een aankomstbord met het routenummer. Alle routes staan aangegeven op het overzichtsbord in de
inkomhal. Aan elke liftenhal worden de betreffende routes herhaald.

Dr. Gerniers Sabine

Hoofdarts

059 41 67 42

Dr. Abasbassi Mohamed

Algemene heelkunde

059 41 42 21

Dr. Alliet Gudrun

Klinische biologie

059 41 66 00

Op onze website vindt u op de pagina’s van alle raadplegingen en zorgeenheden een korte beschrijving van de
route en u kunt er ook een virtuele 3-D route bekijken van aan de inkomhal tot op het eindpunt.

Dr. Bafort Stefaan

Gynaecologie - Verloskunde

059 41 60 30

Dr. Behaeghe Marie

Anatomo - Pathologie

059 41 66 24

Dr. Bellen Pieter

Urgentiegeneeskunde

059 41 40 80

Dr. Bogaerts Saartje

Urgentiegeneeskunde

059 41 40 80

Dr. Bossuyt Luc

Huidziekten

059 41 40 60

Dr. Broeders Alain

Medische beeldvorming

059 41 60 40

Dr. Budiharto Lore

Plastische en reconstructieve heelkunde

059 41 42 21

Dr. Buyse Geert

Neurochirurgie

059 41 40 60

Dr. Claikens Bart

Medische beeldvorming

059 41 60 40

Dr. Clement Gregory

Neus-, keel- en oorziekten

059 41 43 40

Dr. Clicteur Arne

Anesthesiologie – Kritische zorgen - Pijnkliniek

059 41 40 40

Dr. Cool Mike

Gastro-entero - hepatologie / Digestieve oncologie

059 41 40 60

Dr. Coopman Davinia

Urgentiegeneeskunde

059 41 40 80

Dr. Darras Jochen

Urologie – Andrologie

059 41 42 30

Dr. De Burghgraeve Francis

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. De Geest Thomas

Orthopedie – Traumatologie

059 41 42 60

Een volledige virtuele wandeling doorheen het ziekenhuis kunt u
maken op: www.azdamiaan.be/nl/naar-het-ziekenhuis/virtuele-tour
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NAAM

DISCIPLINE

AFSPRAKEN

NAAM

DISCIPLINE

AFSPRAKEN

Prof. dr. De Guchtenaere Ann

Kinderziekten

059 41 40 60

Dr. Hagers Yves

Cardiologie

059 41 40 60

Dr. De Meyer Tim

Cardiologie - Hartziekten

059 41 40 60

Dr. Heirwegh Geert

Medische beeldvorming

059 41 60 40

Dr. De Pauw Adinda

Neurologie

059 41 40 60

Dr. Hendrickx Jan

Medische beeldvorming

059 41 60 40

Dr. De Vlieger Luk

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. Hendrix Koen

Orthopedie - Traumatologie

059 41 42 60

Dr. De Vos Joris

Orthopedie - Traumatologie

059 41 42 60

Dr. Hertveldt Koen

Anatomo - Pathologie

059 41 66 24

Dr. Debakker Jos

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. apr. Hervent Anne-Sophie

Klinische biologie

059 41 66 00

Dr. Deboever Guido

Gastro-entero - hepatologie / Digestieve oncologie

059 41 40 60

Dr. Hoogmartens Filip

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. Debrouwere Ellen

Gynaecologie - Verloskunde

059 41 60 30

Dr. Jarahyan Eliza

Anesthesiologie – Kritische zorgen - Pijnkliniek

059 41 40 40

Dr. Declerck Ann

Oogziekten

059 41 40 60

Dr. Keersebilck Elkana

Urgentiegeneeskunde

059 41 40 80

Dr. Depuydt Sofie

Algemene heelkunde

059 41 42 21

Dr. Kerrebrouck Marianne

Endocrinologie - Diabetologie

059 41 41 60

Dr. Desegher Adeline

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. Ketels Stefan

Hartziekten

059 41 40 60

Dr. Deslypere Griet

Longziekten

059 41 40 60

Dr. Lambert Paul

Neus-, keel- en oorziekten

059 41 43 40

Dr. Desmet Geert

Longziekten

059 41 79 91

Dr. Lambrecht Guy

Gastro-entero - hepatologie / Digestieve oncologie

059 41 40 60

Dr. D’Hondt Eduard

Nucleaire geneeskunde

059 41 60 70

Dr. Maertens Martin

Reumatologie

059 41 40 60

Dr. D’hondt Randal

Medische oncologie

059 41 40 60

Dr. Maertens Sandra

Geriatrie

059 41 40 60

Dr. D’hont Ann-Sophie

Kinderziekten

059 41 40 60

Dr. Mattelaer Pieter

Urologie – Andrologie

059 41 42 30

Dr. Favril Alex

Medische beeldvorming

059 41 60 40

Dr. Meylemans Antoon

Neurologie

059 41 40 60

Dr. Fonteyn Guy

Neurologie

059 41 40 60

Dr. Mulkers Astrid

Gynaecologie - Verloskunde

059 41 60 30

Dr. Geers Joachim

Algemene heelkunde

059 41 42 21

Dr. Muylaert Sofie

Psychiatrie

059 41 41 31

Dr. Ghijselinck Pieter

Cardiologie

059 41 40 60

Dr. Nackaerts Geert

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. Goddeeris Karel

Geriatrie

059 41 40 60

Dr. Nuytten Lode

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. Grumbers Christophe

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. Olivier Frederick

Algemene heelkunde

059 41 42 21
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Dr. Orbie Geert

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde - Stomatologie

059 41 40 60

Dr. Van Diest Dominique

Neurologie

059 41 40 60

Dr. Øvreeide Liesbet

Psychiatrie

059 41 41 31

Dr. Van Hecke Sam

Medische oncologie - Hematologie

059 41 40 60

Dr. Pareyn Aagje

Kinderziekten

059 41 40 60

Dr. Van Molhem Sylvie

Kinderziekten

059 41 40 60

Dr. Passchyn Esther

Gynaecologie - Verloskunde

059 41 60 30

Dr. Van Oyen Jan

Orthopedie - Traumatologie

059 41 42 60

Dr. Patou Joke

Neus-, keel- en oorziekten

059 41 43 40

Dr. Van Royen Kjell

Orthopedie - Traumatologie

059 41 42 60

Apr. kl. Bioloog Persijn Lies

Klinische biologie

059 41 66 00

Dr. Van Walleghem Julie

Algemene Heelkunde

059 41 42 21

Dr. Persyn Diederik

Gastro-entero - hepatologie / Digestieve oncologie

059 41 40 60

Dr. Vandenbon Caroline

Geriatrie

059 41 40 60

Dr. Petitjean Eveline

Revalidatie, Sport - en Fysische geneeskunde

059 41 60 90

Dr. Vandenbosch Tineke

Urgentiegeneeskunde

059 41 40 80

Dr. Pollet Bob

Oogziekten

059 41 40 60

Dr. Vandenbroucke Ann

Geriatrie

059 41 40 60

Dr. Ponette Diederik

Urologie – Andrologie

059 41 42 30

Dr. Vannieuwenborgh Jan

Urgentiegeneeskunde

059 41 40 80

Dr. Pottiez Christian

Anesthesiologie – Kritische zorgen - Pijnkliniek

059 41 40 40

Dr. Vanwulpen Dominique

Anesthesiologie – Kritische zorgen

059 41 40 40

Dr. Roef Greet

Endocrinologie - Diabetologie

059 41 41 60

Dr. Vercamer Rik

Gynaecologie - Verloskunde

059 41 60 30

Dr. Roelandt Willem

Medische beeldvorming

059 41 60 40

Dr. Verhamme Tine

Urgentiegeneeskunde

059 41 40 40

Dr. Rombaut Benoit

Gynaecologie - Verloskunde

059 80 75 82

Dr. Vermeersch Valérie

Revalidatie, Sport - en Fysische geneeskunde

059 41 60 90

Dr. Sansen Vicky

Cardiologie

059 41 41 60

Dr. Vlassenbroeck Wim

Revalidatie, Sport - en Fysische geneeskunde

059 41 60 90

Dr. Schepers Stijn

Algemene heelkunde

059 41 42 21

Apr. kl. bioloog Vynckier Liesbeth

Klinische biologie

059 41 66 00

Dr. Simpelaere An

Longziekten

059 41 40 60

Dr. Willaert Pieter

Orthopedie – Traumatologie

059 41 42 60

Dr. Spoormans Isabelle

Medische oncologie

059 41 40 60

Dr. Willième Karen

Kinderziekten

059 41 40 60

Dr. Stockman Arnaud

Medische beeldvorming

059 41 60 40

Dr. Winne Linsey

Endocrinologie - Diabetologie

059 41 41 60

Dr. Terras Sarah

Huidziekten

059 41 40 60

Dr. Winnock de Grave Paul

Medische beeldvorming

059 41 60 40

Dr. Terwecoren Annelies

Neurologie

059 41 40 60

Dr. Touquet Jeroen

Orthopedie - Traumatologie

059 41 42 60
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