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© Az Damiaan vzw, december 2019. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen 

zonder uitdrukkelijke toestemming.  

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

uw zorgverlener. 



3 

Welkom 

Van harte welkom op zorgeenheid 420. 

 

We begrijpen dat een opname niet altijd vanzelfsprekend is. Met deze 

brochure willen we u zo goed mogelijk  informeren over het reilen en het 

zeilen van onze afdeling.  

 

ZE 420 is een zorgeenheid waar patiënten opgenomen worden voor  

verschillende orthopedische ingrepen.  

 

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

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

zorgen te omringen.  
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Visie/doelstellingen 

We stellen alles in het werk om uw verblijf bij ons zo vlot en aangenaam 

mogelijk te laten verlopen. We staan hiervoor ook in continu overleg met 

de artsen. 

 

We hechten veel belang aan:  

 Een efficiënte organisatie en planning van de zorg 

Een goede voorbereiding van geplande ingrepen is hierbij essentieel. 

Daar hebben we onze preoperatieve raadpleging voor. De arts zal u 

daarvan op de hoogte brengen eens er afgesproken is welke ingreep u 

moet ondergaan. 

Bent u met spoed opgenomen bij ons en dient er bijgevolg een in-

greep te gebeuren, dan zorgen wij er hier voor dat u maximaal voor-

bereid wordt . 

Het respecteren van de bezoekuren zorgt ook voor een vlottere  

werking op de afdeling. Er kan hier natuurlijk, zo nodig, wel van afge-

weken worden en dit in samenspraak met ons. 

 Een multidisciplinaire aanpak 

De kinesist en de ergotherapeut zorgen voor een aanpak aangepast 

aan uw noden. Wij staan ook dagelijks in overleg met elkaar. 

Zoals u verder in deze brochure zal lezen, kan er ook steeds een  

beroep gedaan worden op de sociaal assistent, de diëtist, het  

diabetesteam, een psycholoog, logopedist,… Wij willen hiermee zorg 

op maat bieden met de hoogste kwaliteit. 

 Een goed pijnbeleid. 

 Het stimuleren van zelfzorg. 

 Correcte communicatie en overleg met u als patiënt. 
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 De dagelijkse inzet van artsen en personeelsleden zorgt voor een  

persoonsgerichte zorg. De patiënt staat centraal en we streven naar 

een hoge kwaliteits en persoonlijke benadering.  

 Respect voor het beroepsgeheim is een fundamentele houding in de 

omgang met mensen in onze ziekenhuis.  

 Een goede educatie. Indien u toch nog vragen hebt of meer uitleg wil,  

aarzel niet om het ons te vragen! 

 De hoofdverpleegkundige is misschien niet altijd zichtbaar, maar 

steeds bereikbaar. Indien er vragen of problemen zijn, aarzel zeker 

ook niet om haar te contacteren. 

 We staan ook steeds open voor feedback over onze zorg en werking. 

Het is natuurlijk altijd fijn te horen dat we het goed doen. Maar we 

staan ook zeker open voor suggesties of verbeterpunten. 
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Algemene voorstelling 

Medisch diensthoofd  

 Dr. J. Van Oyen 

  

Artsen 

Traumatologie en orthopedie 

 Dr. M. Backaert: knie- en sportchirurgie 

 Dr. T. De Geest: heup- en wervelzuilchirurgie 

 Dr. K. Hendrix: heup- en wervelzuilchirurgie 

 Dr. J. De Vos: hand- en voetchirurgie 

 Dr. J. Van Oyen: schouder-, elleboog- en wervelzuilchirurgie 

 Dr. P. Willaert: knie- en sportchirurgie 

 

Hoofdverpleegkundige  

 Joke Dewulf 

 

Contact  

 059 41 62 40 

 

Aantal bedden 

 30 bedden 

 

Bereikbaarheid 

 Via route 420 

 

Bezoekuren 

 14.00u-20.00u 

 We vragen u om de bezoekuren te respecteren. Patiënten hebben 

rust nodig om te herstellen.  
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 Het team 

Artsen  

 

Verpleegkundigen 

Tijdens elke shift krijgt een verpleegkundige een zorgzone op de afdeling 

toegewezen. Die verpleegkundige is verantwoordelijk voor de totaalzorg 

van de patiënten die in deze zone verblijven. U mag steeds uw vragen aan 

deze persoon richten.  

 

Referentieverpleegkundige  

Het stemt tot de geruststelling dat we in ons team enkele medewerkers 

hebben die zich verder gespecialiseerd hebben.  

 De wondzorgverpleegkundige 

 1 zorgreferent pijn 

 Referent ziekenhuishygiëne 

 Rapid recovery coördinator 

 Referent diabetes 

 Referent orthopedie 

 Stagementoren voor studentenbegeleiding 

 

Daarnaast kunnen we ook een beroep doen op  

 Het team van diabeteseducatoren 

 De geriatrisch liaison verpleegkundige. Er is dagelijks overleg.  

Wij maken het geriatrisch risicoprofiel op bij iedere 75-plusser. 

Indien nodig wordt advies gegeven door het geriatrisch team.  

 Studenten.  
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Kinesitherapeut 

De kinesist komt bij u op voorschrift van de arts en zet alles in het teken 

om u zo vlug mogelijk terug op de been te brengen. 

 

De eerste dag na de operatie streven we ernaar u uit bed te halen en, 

indien mogelijk, al wat te stappen. We gebruiken hiervoor hulpmiddelen 

die nodig zijn naargelang uw operatie, zoals walker, loopkader, rollator, 

krukken… 

 

Vanaf de tweede dag postoperatief gaan we oefenen in de oefenzaal . We 

doen daar mobiliserende en tonifiërende oefeningen om uw soepelheid 

terug te winnen en ook uw stabiliteit te verhogen zodat u uw normale 

activiteiten zo vlug mogelijk kan hervatten. 

 

Ons doel is u zo snel mogelijk terug naar huis kunnen laten gaan, al dan 

niet met hulp of hulpmiddelen.  Daar wacht u nog een herstelperiode en/

of revalidatie. Langere revalidatie gebeurt niet op onze dienst omdat wij 

een acute dienst zijn. Dat kan binnen het ziekenhuis wel bij onze collega’s 

op de dienst Sp-locomotorische revalidatie of indien u van thuis komt op 

de ambulante revalidatie. 
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Ergotherapeut 

Tijdens de therapie worden de algemene dagelijkse functies getraind  

zodat u deze zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Hiervoor wordt een 

individueel programma samengesteld, gebaseerd op de mogelijkheden en 

hulpvragen. 

 

Er wordt advies gegeven omtrent (loop-)hulpmiddelen, rolwagens, val-

preventie, werk, vrijetijdsmanagement en woningaanpassing. 

 

In dit kader kan tevens, in samenspraak, een huisbezoek worden  

georganiseerd. Op deze manier kan men het functioneren in de  

vertrouwde omgeving observeren en eventuele hindernissen in kaart 

brengen om aan te passen waar mogelijk. 

 

Sociale dienst 

De sociale dienst van het Az Damiaan bestaat uit een team van sociaal 

werkers, die elk op één of een aantal zorgeenheden van het ziekenhuis 

actief zijn. U kan hen contacteren via de verpleegkundigen van de zorg-

eenheid, het onthaal of op volgend e-mailadres sociale-

dienst@azdamiaan.be 

 

De gesprekken die u met een sociaal werker voert, zijn steeds vertrouwe-

lijk. 

 

Daar de verblijfsduur in het ziekenhuis steeds korter wordt, is het van 

belang ons zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen als u een tussen-

komst van de sociale dienst wenst. 

 

 

 

 

 

mailto:socialedienst@azdamiaan.be
mailto:socialedienst@azdamiaan.be
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De sociaal werkers van Az Damiaan staan in voor de psychosociale  

ondersteuning van uzelf en uw omgeving.  Zij kunnen u helpen op het 

vlak van hulp en verzorging thuis, opname in een revalidatieziekenhuis, 

woon- en zorgcentrum of hersteloord, over praktische, financiële en  

juridische regelingen, emotionele vragen, …  

 

Indien u verdere revalidatie nodig hebt zal de sociale dienst de  

verschillende revalidatiemogelijkheden met u en uw familie bespreken. In 

functie van de mogelijkheden en diagnose wordt steeds gezocht om de 

beste oplossing te vinden.  

 

Er is dagelijks overleg met de sociaal assistent (uitgezonderd tijdens het  

weekend).  

 

Vrijwilligers  

De vrijwilligers dragen ertoe bij om aan bepaalde noden en wensen van 

zorgbehoevende patiënten en hun familie tegemoet te komen. Zij voor-

zien 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 en vormen dan ook de basis van het vrijwilligerswerk  

binnen het ziekenhuis. Elke vrijwilliger is uniek! Elk met hun eigen  

kwaliteiten kunnen vrijwilligers een waaier van diensten aanbieden. 
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Daarnaast kunt u nog beroep doen op 

Diëtist    

De diëtist is de specialist inzake alles omtrent (klinische) voeding. De  

diëtist kan u ondersteunen en begeleiden bij het aanpassen van uw  

voedings- en leefgewoonten. Ze kunnen antwoord geven op uw vragen 

omtrent product- en etiketinformatie, voedingsclaims, het samenstellen 

van een voedingspatroon, aangepast aan uw situatie… 

 

Niet alleen voor advies over gezonde voeding, maar ook indien u dieet-

advies nodig hebt, omwille van een ziekte of aandoening, is de diëtist de 

zorgverstrekker bij wie u betrouwbare raadgevingen kan verwachten.  

 

Liaison PSY  

Zorgeenheden waaraan geen vaste psycholoog toegewezen is, kunnen 

een aanvraag doen voor psychologische en/of psychiatrische onder-

steuning of cognitieve testafname. Na een eerste kennismaking met de 

patiënt overlegt de psycholoog met de psychiater en stellen zij samen een 

behandelvoorstel op. Dit kan bestaan uit ondersteunende psycho-

farmaca, alsook uit opvolggesprekken. Het gebeurt ook dat patiënten 

worden doorverwezen naar andere diensten binnen het ziekenhuis. In-

dien geïndiceerd, wordt ook een parcours voor ambulante nazorg  

opgesteld zodat de patiënt na de hospitalisatie verder psychisch onder-

steund kan worden. Dit kan bestaan uit opvolging op de polikliniek,  

ambulante consulten buiten het ziekenhuis, opvolging bij de huisarts, … 
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Logopedist 
De logopedist staat in voor het onderzoek naar taal- en spraakprocessen 

en het opnieuw aanleren of op peil houden van de communicatie in het  

algemeen. Een ander luik van het takenpakket van de logopedist is het 

screenen op mogelijke slikstoornissen. Eet- en drinkbegeleiding, in  

combinatie met slikoefeningen, komen hierbij aan bod. 

 

Dienst zingeving en levensbeschouwing 

De pastor heeft een christelijke achtergrond, maar staat open voor alle 

overtuigingen. Voor wie het wenst staan ook vertegenwoordigers van 

andere specifieke levensbeschouwingen ter beschikking van het zieken-

huis.   

 

U kan de pastor bereiken via de verpleegkundigen. Voor de vertegen-

woordigers van andere levensbeschouwingen vult u het formulier in dat u 

bij opname ontvangen heeft. 

 

Op zondag is er om 10.30u een eucharistieviering in De Stille Ruimte, vrij-

willigers kunnen u daar naartoe brengen. Op woensdag kan u de  

communie op kamer ontvangen. Spreek hiervoor een verpleegkundige 

aan die uw naam op de lijst kan schrijven. 
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Patiëntenpopulatie 

Op onze afdeling verblijven hoofdzakelijk orthopedische  
patiënten. 

 

 Geplande orthopedie: de patiënten die komen voor een geplande  

orthopedische ingreep. 

 kijkoperaties van schouder-, heup-, kniegewricht 

 prothesechirurgie 

 hand- en voetchirurgie 

 rugoperaties 

 … 

Hierbij is belangrijk te vermelden dat we met het Rapid Recovery  

programma werken. Dat is een kwaliteitsprogramma voor patiënten 

die een heup- of knievervangende operatie zullen ondergaan. Het is 

gebaseerd op een multidisciplinaire samenwerking volgens een  

klinisch pad. De infosessie die wekelijks doorgaat is ook een belangrijk 

gegeven in het programma. Alles rond Rapid Recovery wordt in goede 

banen geleid door onze coördinator.  

 

 Ongeplande orthopedie (traumatologie): patiënten die met spoed 

opgenomen worden en al dan niet een ingreep nodig hebben. 

 fracturen 

 acute rugproblemen 

 acute gewrichtsproblemen 

 … 
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Overlegstructuren op ZE 420 

Dienstniveau 

 Een patiëntenbriefing gebeurt verschillende keren per dag. Per 

shiftwissel en bij aankomst van de hoofdverpleegkundige/

verantwoordelijke. Uiteraard worden belangrijke wijzigingen ook 

tussentijds gebrieft zodat iedereen altijd up-to-date is. 

 Rapid Recovery vergadering (met artsen, hoofdverpleegkundige, 

coördinator, zorgmanager, kine + ergo, sociale dienst). 

 Om 13.30u is er een uitgebreide patiëntenbriefing. Het is belang-

rijk dat we op dat moment zo weinig mogelijk gestoord worden. 

Een verpleegkundige blijft op de gang zodat de zorg gewaarborgd 

blijft.  

 4x/jaar vindt er een dienstvergadering plaats.  

Ziekenhuisniveau 

 Clustervergaderingen. 

 Vergadering hoofdverpleegkundigen. 

 Vergadering directie en diensthoofden.  

 Zorgadviesraad departement patiëntenzorg. 

 Werkgroep wondzorg. 

 Diverse werkgroepen (roosterbeleid, opname- en ontslagbeleid).  

Met artsen 

 De arts komt dagelijks op de afdeling langs. 

Multidisciplinair overleg 

 Dagelijks is er overleg met de sociale dienst. 

 Met de kinesist. 

 Met de diëtist.  

 Dagelijks is er overleg met de opnamecoördinator. 



15 

Dagindeling 

De maaltijdbedeling op de afdeling gebeurt om 07.30u, 12.00u en 17.30u. 

De verantwoordelijke van een zorgzone begint om 06.45u met de  

patiëntenverzorging en medicatiebedeling. Tussendoor worden ook  

patiënten opgenomen en voorbereid op hun operatie.  

De namiddagverzorging start om 15.00u, de avondverzorging om 19.00u. 

De nachtverpleegkundige komt gedurende de nacht op regelmatige tijd-

stippen bij u langs op de kamer. Er zijn vaste overdrachtmomenten tij-

dens de dag, voornamelijk tijdens de shiftwissels maar er is ook over-

dracht met de hoofdverpleegkundige/dagverantwoordelijke. Gelieve ons 

tijdens deze overdrachtmomenten zo weinig mogelijk te storen a.u.b. Een 

verpleegkundige blijft op de gang zodat de zorg gewaarborgd blijft.  

Therapie 
Tussendoor krijgen de patiënten hun kine/ergotherapie. Dit ofwel op  

kamer ofwel in de oefenzaal. 

Consultatie/onderzoek 
De consultaties of onderzoeken kunnen zowel in de voor- of namiddag 

gebeuren. Wanneer u tijdens uw verblijf de afdeling verlaat, gelieve dit 

aan de verpleegkundige te melden.   
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Belangrijk om te weten 

 Wij doen tijdens de kamertoewijzing van de patiënten ons uiterste 

best om uw kamervoorkeur te respecteren. Dit lukt helaas niet altijd. 

Als het zo is dat u niet de gevraagde kamer krijgt bij opname dan pro-

beren wij, indien mogelijk, u alsnog te verplaatsen. De  

opnamecoördinator van het ziekenhuis plant dit in samenspraak met 

de hoofdverpleegkundige in.  

 Bij langdurige opname kan het mogelijk zijn dat u naar een andere 

afdeling overgebracht wordt. 

 Gelieve zo snel mogelijk tijdens de opname de documenten die de arts 

moet invullen (verzekering, arbeidsdocument,… ) af te geven aan de 

verpleegkundige. Zodra deze ingevuld zijn, krijgt u deze  papieren  

terug.  

 Zorg dat u zo snel mogelijk aan de verpleegkundige kan doorgeven 

welke medicatie u thuis neemt. Zalven/druppels mogen op de kamer 

gehouden worden. Na identificatie van een patiëntenetiket. We  

gebruiken de medicatie die door de ziekenhuisapotheek aangeboden 

wordt. Enkel bij niet-formularium medicatie (= medicatie die niet in 

het ziekenhuis voorradig is) kan uw thuismedicatie verder gebruikt 

worden. Breng daarom altijd uw medicatie mee in de originele  

verpakking.  

 U krijgt bij de opname een identificatiebandje aan met uw naam en 

geboortedatum. De gegevens hierop zullen regelmatig  

gecontroleerd worden. Dit bandje dient gedurende uw gehele  

ziekenhuisopname gedragen te worden voor uw veiligheid. Indien u 

een fout opmerkt op uw bandje of u draagt nog geen mag u dit zeker 

aan de verpleging melden! 
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 U zult regelmatig in contact komen met studenten verpleegkunde. Een 

student is nooit alleen verantwoordelijk voor de zorg, de  

verpleegkundige is altijd supervisor. Dit betekent niet noodzakelijk dat 

de verpleegkundige bij alle zorgen naast de student moet staan. Er kan 

dus ook opgevolgd worden door duidelijke afspraken te maken met de 

student, op afstand mee te volgen en nadien controle te doen. 

 Op de kamer is een individuele kluis aanwezig. Plaats daar uw waarde-

volle voorwerpen in. Laat nooit uw portefeuille, GSM of andere  

zaken onbewaakt achter op de kamer.  

 

Ontslag 

 Vóór uw ontslag komt de dokter langs op de kamer. Zo kunt u eventu-

ele vragen nog stellen. De arts geeft nog wat uitleg. 

 U krijgt alle nodige ontslagdocumenten mee naar huis. Indien u wil 

vertrekken en u kreeg nog geen papieren, dan vraagt u dit best aan de 

(hoofd)verpleegkundige of de verantwoordelijke. 

 Bij ontslag naar huis kan geen medicatie van het ziekenhuis meegege-

ven worden. U krijgt natuurlijk wel steeds de nodige voorschriften 

mee. 

 Indien u bij opname thuismedicatie aan de verpleegkundige hebt afge-

geven, vergeet deze dan niet terug mee te nemen. 

 Indien u op onze afdeling ligt voor een andere discipline dan wordt u 

zo snel mogelijk naar de juiste afdeling overgebracht. In afwachting 

van plaats op die afdeling wordt u door ons met goede zorgen  

omringd. 
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Beschikbare brochures 

Er zijn nog tal van brochures ter beschikking op onze dienst. Mocht u  

vragen hebben of extra informatie willen over een procedure, aarzel niet 

de verpleegkundige te contacteren.  
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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 


