
  

Infobrochure ZE 425 -  SP locomotorische revalidatie 

Infobrochure  

SAP 14741  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Az Damiaan vzw, februari 2020. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zon-

der uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met 

uw zorgverlener. 
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Welkom 

Van harte welkom op zorgeenheid 425, SP locomotorische revalidatie. 

 

Met deze brochure geven we u graag wat beknopte en praktische  

informatie over onze afdeling. 

 

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen aan de teamleden. 

Met ons multidisciplinair team staan we steeds klaar om u met de beste 

zorgen te omringen en uw vragen te beantwoorden. 

 

Op ZE 425 kan u terecht voor multi-

disciplinaire revalidatie na 

 Plaatsing van een gewrichtsprothese van de heup, de knie of de 

schouder. 

 Een heupfractuur of andere breuken.  

 Een rugoperatie. 

 Een ongeval met letsels van het bewegingsstelsel en/of perifeer  

zenuwstelsel. 

 Een amputatie. 
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Visie/doelstellingen 

Na een letsel of een ingreep van het bewegingsstelsel is intensieve  

revalidatie vaak aangewezen om uw mobiliteit en zelfredzaamheid zo 

snel mogelijk te herwinnen. 

 

Op onze dienst worden uw mogelijkheden optimaal benut en worden 

haalbare doelstellingen voor u bepaald. In functie hiervan krijgt u een 

multidisciplinaire behandeling die rekening houdt met uw niveau van 

beweeglijkheid, spierkracht, coördinatie en uithouding. 

 

Op onze zorgeenheid ligt het accent op het stimuleren van maximale zelf-

redzaamheid binnen uw mogelijkheden. We geven u tips ter  

bevordering van uw zelfzorg en kijken toe op de uitvoering ervan.  

Uiteraard wordt steeds rekening gehouden met uw toestand voorafgaand 

aan de ingreep. 

 

Ons team zal u indien nodig hulpmiddelen aanreiken om uw mobiliteit en 

functionaliteit te bevorderen. Deze hulpmiddelen kunnen tijdelijk of  

definitief aangewend worden en kunnen indien nodig gehuurd of  

aangekocht worden. 

 

Wanneer de revalidatiedoelen worden bereikt en u uw zelfstandigheid zo 

goed als mogelijk hebt herwonnen, wordt een ontslagplanning  

opgemaakt, waarbij we u steeds helpen om de verdere revalidatie en 

zorgen thuis te organiseren. 
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Algemene voorstelling 

Medisch diensthoofd Revalidatie, Sport- en Fysische geneeskunde 

 Dr. E. Petitjean 

 

Revalidatieartsen werkzaam op ZE 425 

 Dr. E. Petitjean   

 Dr. V. Vermeersch   

 Dr. W. Vlassenbroeck  

 

Hoofdverpleegkundige  

 Dana Loobuyck 

 

Contact  

 Verpleegkundigen: 059 41 62 60 

 Secretariaat artsen: 059 41 60 90 - reva@azdamiaan.be  

 

Aantal kamers 

 2 persoonskamers: 7 

 1 persoonskamers: 6 

 

Bereikbaarheid 

 Via route 425 
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Bezoekuren 

 Vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur 

 Op onze zorgeenheid is bezoek in de voormiddag niet toe-

gestaan, tenzij een uitzondering op voorhand wordt  

besproken en goedgekeurd door de verantwoordelijke. 

 Gelieve uw bezoek in de namiddag zo goed als mogelijk af te 

stemmen op uw geplande revalidatiesessies die dagelijks 

worden weergegeven op het therapiebord. 

 

Dagindeling    

Verzorging en medicatiebedeling  

Dagelijks staat een professioneel team van verpleegkundigen in voor de 

verzorging en correcte medicatietoediening. 

 

De verpleegkundigen verzorgen of begeleiden u bij uw persoonlijke  

hygiëne en aan/uitkleden volgens uw mogelijkheden. Er wordt  

bijzondere aandacht besteed aan goede wondzorg en pijncontrole. 

 

De medicatie die u nodig hebt, wordt doorgaans geleverd door onze 

ziekenhuisapotheek. Uitzonderlijk zal u gevraagd worden om bepaalde 

thuismedicatie (geneesmiddelen of supplementen buiten formularium) 

mee te brengen.  
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 Maaltijden 

 Ontbijt om 8.00 uur - om 8.30 uur in het weekend en op feest-

dagen. 

 Middagmaal om 12.00 uur. 

 Avondmaal om 17.00 uur. 

 

Alle maaltijden worden in buffetvorm genuttigd in de eetzaal op de  

afdeling. Indien u aangewezen bent op een bepaald dieet, wordt hier 

uiteraard rekening mee gehouden. Om het maaltijdgebeuren zo vlot  

mogelijk te laten verlopen, is bezoek in de eetzaal niet toegestaan. 

 

Therapie  

Elke weekdag krijgt u kinesitherapie en ergotherapie, gespreid over 2 tot 

3 oefensessies per dag, in de voormiddag en namiddag uiterlijk tot 

16.00 uur. 

Uw persoonlijke revalidatieplanning is steeds terug te vinden op het  

therapiebord, dat zich bevindt aan de muur naast de eetzaal van de  

afdeling. Gelieve in de namiddag voorrang te geven aan uw revalidatie en 

uw bezoek bij voorkeur na 16.00 uur te plannen. 

 

In het weekend krijgt u kinesitherapie op zaterdag en worden vaak enkele 

oefeningen gegeven die u op zelfstandige basis kan uitvoeren. 

 

Bezoek van de revalidatiearts 

Elke weekdag is de revalidatiearts aanwezig om uw behandeling in goede 

banen te leiden en uw vragen te beantwoorden. Twee maal per week 

vindt een uitgebreide toer plaats van alle patiënten samen met de hoofd-

verpleegkundige. Uw chirurg wordt gecontacteerd bij problemen. 
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Multidisciplinair teamoverleg op ZE 425 

Tijdens uw revalidatietraject wordt u behandeld en begeleid door  

meerdere personen, die samen een multidisciplinair team vormen. 

 

Wekelijks is er een overlegmoment (op woensdag- of donderdag-

ochtend) om het verloop van uw revalidatie en de verdere planning te 

bespreken. 

 

Bij dit multidisciplinair teamoverleg zijn aanwezig: 

 De verantwoordelijke revalidatiearts. 

 De kinesitherapeut van de dienst. 

 De ergotherapeut van de dienst. 

 De sociaal assistent. 

 De hoofdverpleegkundige (of de plaatsvervangende verpleeg-

kundige) van ZE 425. 

 

In aansluiting op dit teamoverleg wordt u steeds door de revalidatiearts 

gezien, worden de verdere revalidatiedoelstellingen besproken en wordt 

de verdere planning met u opgemaakt. 
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Ontslag 

Ter voorbereiding op uw ontslag kan soms een huisbezoek met de ergo-

therapeut plaatsvinden of kan een proefweekend georganiseerd worden. 

 

Uw ontslagdatum wordt steeds in overleg met u, en indien nodig ook met 

uw familie, bepaald door de revalidatiearts. 

 

Er zijn verschillende situaties mogelijk: 

 Terugkeer naar huis. 

 Transfer naar een hersteloord of een ander revalidatiecentrum. 

 Transfer naar een kortverblijf of definitieve domiciliëring in een 

woonzorgcentrum bij blijvende zorgafhankelijkheid. 

 

Volgende voorzieningen kunnen door ons team en de sociale dienst voor 

u geregeld worden bij ontslag: 

 Verderzetting van revalidatie in het revalidatiecentrum van  

Az Damiaan (route 99). 

 Verderzetting van kinesitherapie in een privépraktijk of aan huis. 

 Ergotherapie aan huis. 

 Thuisverpleging. 

 Ondersteunende thuiszorgdiensten zoals maaltijden aan huis, 

poetshulp, gezinszorg, … 

 
 

 

 

 



10 

Onderstaande documenten krijgt u mee bij het verlaten van ZE 425: 

 Een ontslagbrief voor uw huisarts. 

 Medicatievoorschriften (medicatie wordt niet door de ziekenhuis-

apotheek meegegeven). 

 Een voorschrift voor kinesitherapie (indien van toepassing). 

 Een voorschrift voor thuisverpleging (indien nodig). 

 Uw vervolgafspraken in het ziekenhuis. 

 

Indien u wenst gebruik te maken van een vervoerdienst, zal de sociaal 

assistent dit voor u aanvragen.  

Bij voorkeur gaat u met ontslag tussen 10.00 uur en 11.00 uur. 
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Praktische informatie 

Tot slot nog wat nuttige en praktische tips:  

 

 Draag comfortabele dagkledij en steeds gesloten schoenen om uw 

oefentherapie vlot te kunnen uitvoeren. 

 Een coldpack voor ijsapplicaties kan u steeds terugvinden in de 

diepvries van de dienst. 

 Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis, op 

uw kamer is wel een locker voorzien met een persoonlijke code. 

 Draag steeds uw identificatiebandje, dit bevordert de veiligheid 

bijvoorbeeld bij toediening van medicatie en bij technische onder-

zoeken. 

 Gelieve ons steeds te verwittigen wanneer u de dienst verlaat, zo 

weten we waar u bent. 

 Bezorg alle documenten, die door de behandelende arts moeten 

worden ingevuld aan de hoofdverpleegkundige van ZE 425 of aan 

het secretariaat van de dienst Revalidatie dat te bereiken is via 

route 96. 

 Indien u een afspraak wenst te maken bij de kapster in ons zieken-

huis wordt gevraagd om steeds cash geld mee te brengen op de 

dag van uw afspraak. 

 Een afspraak met de pedicure is ook mogelijk, doch gelieve hierbij 

rekening te houden met relatief lange wachttijden. 

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf op onze revalidatiedienst en vooral 

een spoedig herstel toe! 



  

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


