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Welkom
In naam van het verpleegkundig team heten wij u welkom op het
internistisch dagziekenhuis.
Gelieve volgende zaken reeds bij de hand te houden:
 medicatielijstje
 telefoonnummer contactpersoon
 verzekeringspapieren
 ziektebriefje voor de werkgever/school graag bij opname vragen.
Bijzondere aandachtspunten kan u steeds aan de verpleegkundige
melden.
Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen aan de teamleden.

Met ons team staan we steeds klaar om u met de beste zorgen te
omringen.
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Visie
Vanuit een christelijke inspiratie met respect voor de levensbeschouwing,
culturele achtergrond en taal van elke individuele persoon wil het
dagziekenhuis van het Az Damiaan Oostende
 een individuele planning en zorg aanbieden
 duurzame kwaliteitszorg aanbieden met een gemotiveerd
personeelsteam
 zorg voor het welzijn van de patiënt met aandacht voor zowel de
fysieke, psychische, sociale als ethische aspecten.
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Algemene voorstelling
Medisch diensthoofd
 Dr. M. Cool

Gastro-enteroloog

Artsen
























Dr. G. Dhooghe
Dr. Y. Hagers
Dr. P. Ghijselinck
Dr. S. Ketels
Dr. V. Sansen
Dr. G. Roef
Dr. L. Winne
Dr. M. Cool
Dr. G. Deboever
Dr. E. Petitjean
Dr. G. Lambrecht
Dr. G. Fonteyn
Dr. A. Terwecoren
Dr. D. Van Diest
Dr. A. De Pauw
Dr. G. Desmet
Dr. A. Simpelaere
Dr. S. Muylaert
Dr. L. Ovreeide
Dr. M. Maertens
Dr. L. Debruyne
Dr. L. Declerk
Dr. M. Detollenaere

Cardioloog
Cardioloog
Cardioloog
Cardioloog
Cardioloog
Endocrinoloog
Endocrinoloog
Gastro-enteroloog
Gastro-enteroloog
fysische geneeskunde
Internist
Neuropsychiater
Neuroloog
Neuroloog
Neuroloog
Pneumoloog
Pneumoloog
Psychiater
Psychiater
Reumatoloog
Cardioloog (toegelaten arts)
Cardioloog (toegelaten arts)
Cardioloog (toegelaten arts)
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Hoofdverpleegkundige
Contact
 059 41 63 40

Aantal bedden
 30 bedden

Aantal kamers
 Eenpersoonskamers: 6
 Tweepersoonskamers: 12

Bereikbaarheid
 Via route 430, 3de verdieping

Openingsuren
 Iedere werkdag open van 7.00u tot 19.00u: uitgezonderd op
woensdag tot 18.00u en op vrijdag tot 17.00u.
 Bezoek is doorlopend welkom. Het is mogelijk dat de patiënt
afwezig is op de kamer, vanwege behandeling of onderzoek.
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Artsen
Alle dokters komen langs op de afdeling. Ze zijn steeds bereikbaar via het
verpleegkundig team en zorgen samen voor een vlot verloop van uw verblijf op onze dienst.

Verpleegkundigen en afdelingsassistent
Wij zullen u begeleiden tijdens uw verblijf op onze afdeling. We staan
garant voor een persoonlijke benadering, door een ervaren team.

Referentieverpleegkundige







Pijnverpleegkundige
Ergonomie
Ziekenhuishygiëne
Accreditatie
Stagementoren
Materiaalverantwoordelijke

7

Sociale dienst
Ziek zijn is ingrijpend zowel tijdens een opname als bij een behandeling.
Het kan een impact hebben voor u en uw omgeving op zowel persoonlijk,
relationeel als sociaal vlak.
Misschien maakt u zich zorgen over uw ziek-zijn, uw gezin, uw werk.
Uzelf, uw familie en mensen uit uw omgeving kunnen geconfronteerd
worden met allerlei vragen, bijvoorbeeld op het vlak van hulp en
verzorging thuis, opname in een revalidatieziekenhuis, woon- en
zorgcentrum of hersteloord, praktische, financiële en juridische
regelingen, emotionele vragen, …
De sociaal werkers van Az Damiaan staan in voor de psychosociale
ondersteuning van uzelf en uw omgeving. Ze hebben tevens een
bemiddelende functie namelijk samen met u en andere interne en/of
externe diensten gaan ze op zoek naar de meest geschikte oplossing voor
u en uw omgeving.
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 tussenkomst van de sociale dienst wenst.
U kan bij de sociale dienst eveneens terecht voor een vertrouwelijk
gesprek en verdere doorverwijzing naar een dienst die een passend
antwoord op uw vraag kan bieden.
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 zorgeenheid, het onthaal of op volgend e-mailadres
socialedienst@azdamiaan.be.
De gesprekken die u met een sociaal werker voert, zijn steeds vertrouwelijk
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Vrijwilligers
De vrijwilligers dragen ertoe bij om aan bepaalde noden en wensen van
zorgbehoevende patiënten en hun familie tegemoet te komen. Zij voorzien een gevarieerd aanbod aan diensten, aanvullend aan de zorgen door
de professionele krachten. De menselijke aanwezigheid en het “terbeschikking 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.

Patiëntenpopulatie
Op onze afdeling verblijven hoofdzakelijk patiënten voor








Gastro-entero-hepatologische behandelingen
Pneumologische behandelingen
Cardiologische behandelingen
Infuustherapie
Psychiatrische behandelingen
Neurologische behandelingen
Reumatische behandelingen
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Overlegstructuren op ZE 430
Dienstniveau
 Om 11.00u houden wij steeds een patiëntenoverleg.

Ziekenhuisniveau





Clustervergaderingen.
Vergadering hoofdverpleegkundigen.
Vergadering directie en diensthoofden. .
Zorgadviesraad departement patiëntenzorg.

Met artsen
 De arts komt langs op de afdeling om de resultaten van uw onderzoek te bespreken.

Verloop van een opname
Bij de opname zal een verpleegkundige samen met u een verpleegdossier
opmaken.
De verpleegkundige zal ook uitleg geven over de behandeling/therapie
die u moet ondergaan en hij/zij volgt u verder op tijdens die behandeling/
therapie.
Indien nodig voor de behandeling wordt een infuus geplaatst en gebeurt
er eventueel (op vraag van uw behandelende arts) een bloedafname en/
of elektrocardiogram.
De arts wordt op de hoogte gebracht van uw opname en geeft door
wanneer de behandeling mag opgestart worden.
Er wordt afgesproken met de verpleegkundigen of de arts nog langskomt,
of de instructies kan doorgeven aan de afdeling.
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Opname
U meldt zich aan bij de dienst inschrijvingen. Ingeval van voorinschrijving
mag u zich onmiddellijk aanmelden aan ons secretariaat.
Daarna begeeft u zich al dan niet met begeleiding naar uw kamer.

Ontslag
Nadat de dokter is langs geweest op de kamer, mag u de dienst verlaten.
Na uw ingreep moet u rekening houden met enkele strikte richtlijnen.
Deze richtlijnen vindt u in bijgevoegd document. Gelieve de richtlijnen
strikt te volgen. Mocht u vragen hebben, spreek ons gerust aan.

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

