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© Az Damiaan vzw, november 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. 
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Welkom 

Van harte welkom op zorgeenheid 435.  

 

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. 

 

Op onze afdeling staat het multidisciplinair behandelen van de patiënten 

met maag-, darm- en leverziekten (gastro-entero-hepatologie) en  

digestieve en medische oncologische ziekten centraal.  

 

Met dit multidisciplinair team willen we u met de beste zorgen omringen 

zodat iedere patiënt een behandeling op maat kan krijgen. 

 

Als team willen we u begeleiden om de weg naar uw herstel zo vlot  

mogelijk te laten verlopen zodat u snel weer naar uw vertrouwde  

omgeving terug kunt. 

 

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

 

 

 



4 

Visie/doelstellingen 

Op onze zorgeenheid worden zowel patiënten in een acute, chronische of 

palliatieve setting opgenomen. De artsen en het team streven ernaar om 

zo vlug mogelijk tot een diagnose en een behandeling te komen.  

 

We streven ernaar om deze behandeling zo vlot mogelijk te laten  

verlopen, hierdoor kan ook advies gevraagd worden aan andere artsen, 

verpleegkundigen en zorgverstrekkers.  

 

Op onze afdeling wordt vaak multidisciplinair samengewerkt. Dit  

betekent dat wij nauw samenwerken met de sociale dienst, psychologen, 

diëtisten, nutritieverpleegkundige, kinesist,  palliatief supportteam, …. 

 

Er wordt ook aan uw revalidatie gedacht, daarom zullen we stimuleren 

tot zelfzorg. Opzitten in de zetel en stappen zijn hiervan een belangrijk 

onderdeel.  

 

Jammer genoeg kan niet elke patiënt genezen en proberen wij er als team 

zo goed mogelijk te zijn voor de patiënt en zijn familie. 

 

Algemene voorstelling 
 

Medisch diensthoofd  

 Dr. G. Deboever Gastro-enteroloog 
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 Artsen 

 Dr. M. Cool  Gastro-enteroloog  

 Dr. G. Deboever  Gastro-enteroloog  

 Dr. E. D’Hondt Medisch oncoloog  

 Dr. G. Lambrecht Internist  

 Dr. M. Maertens  Reumatoloog 

 Dr. I. Spoormans Medisch oncoloog  

 Dr. S. Van Hecke Hematoloog 

 

De artsen worden bijgestaan door artsen-specialisten in opleiding. 

 

Hoofdverpleegkundige  

 Sofie Delaey - 059 41 63 62 -  sdelaey@azdamiaan.be 

 

Contact  

 059 41 63 60 

 

Aantal bedden 

 30 bedden 

 

Aantal kamers 

 Eenpersoonskamers: 10 

 Tweepersoonskamers: 10 

 

Bereikbaarheid 

 Via route 435 

 

Bezoekuren 

 14.00u-20.00u. 
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Het team 

Artsen 

 

Verpleegkundigen 

Het team bestaat uit één hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, 

nachtverpleegkundigen en zorgkundigen.  

 

Verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel  

 Oncologie.  

 

Zorgreferenten 

 Pijn: T. Van Acker 

 Nutritie: M. Walcarius. 

 Continentiezorg: C. Vanhaelewijn. 

 Infectiebeheersing: M. Barbaix.  

 

Kinesitherapeut 

De kinesist komt bij u aan bed op voorschrift van de arts. De behandeling 

wordt persoonsgebonden bepaald maar bestaat steeds uit drie fases:  

een acute, subacute en recuperatiefase. In een eerste fase, wanneer u 

bedlegerig bent, bestaat uw behandeling uit ademhalingsoefeningen, 

mobilisatie in bed, circulatieoefeningen en indien mogelijk actieve  

oefeningen in bed. Tijdens de volgende fase, de subacute fase, wordt 

actief geoefend in de kamer en wordt stappen toegevoegd. Indien nodig 

wordt hier ook de ademhalingskinesitherapie verdergezet. In de laatste 

fase, de recuperatiefase, focussen we vooral op spierkracht en  

uithouding.  
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Stappen, fietsen en trappen lopen (eventueel met O²), wordt geoefend 

waarbij gaandeweg de duur en intensiteit van de inspanning wordt  

verhoogd. Op deze manier creëren we een trainingseffect. 

 

Psychologen 

Zorgeenheden waaraan geen vaste psycholoog toegewezen is, kunnen 

een aanvraag doen voor psychologische en/of psychiatrische  

ondersteuning of cognitieve testafname. Na een eerste kennismaking met 

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

een behandelvoorstel op. Meestal bestaat dit uit ondersteunende  

psychofarmaca, alsook uit opvolggesprekken. Het gebeurt ook dat  

patiënten worden doorverwezen naar andere diensten binnen het zieken-

huis. Indien 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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Sociale dienst 

Ziek zijn is ingrijpend zowel tijdens een opname als bij een behandeling. 
Het kan een impact hebben voor u en uw omgeving zowel op  
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 zorg-
centrum 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 kan bieden op uw vraag.  

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 sociale-
dienst@azdamiaan.be. De gesprekken die u met een sociaal werker 
voert, zijn steeds vertrouwelijk 
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Daarnaast kunt u nog beroep doen op 

Logopedie 

Zij staan 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. 

 

Diëtist 

De diëtist is dé 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. 
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Dienst zingeving en levensbeschouwing 

Er komen zoveel nieuwe ervaringen op u af, er gaan zoveel vragen en 
gevoelens in u om. Het is niet altijd gemakkelijk om alles wat u bezig 
houdt op een rijtje te zetten. Misschien wilt u er wel met iemand over 
praten? 
 
Indien u dit wenst, kan de pastor met respect naar uw verhaal luisteren 
en met u zoeken naar de nodige krachten om met uw ziekte/situatie om 
te gaan.   
 
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 via de verpleegkundigen bereiken. 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.  
Vrijwilligers kunnen u daar naartoe brengen. Op woensdag kan u de  
communie op de 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 patiënten met  

gastro-enterologische aandoeningen 

 Leveraandoeningen 

 Cirrose  

 Hepatitis 

 Slokdarmaandoeningen  

 Maagaandoeningen  

 Pancreasaandoeningen 

 Galblaasaandoeningen 

 Allerhande darmaandoeningen  

 Digestieve oncologie (tumoren). 

medisch-oncologische aandoeningen 

 



12 

Overlegstructuren op ZE 435 

Dienstniveau 

 Patiëntenoverdracht gebeurt drie keer per dag telkens bij het  

begin van een andere shift. 

Ziekenhuisniveau 

 Wekelijks overleg met de zorgmanager. 

 Vergadering hoofdverpleegkundigen. 

 Vergaderingen directie en hoofdverpleegkundigen. 

 Zorgadviesraad departement patiëntenzorg. 

Met artsen 

 Gastro-enterologie hepatologie 

De dokter komt  dagelijks langs (soms 2 x per dag). 

 Oncologie 

De dokter komt dagelijks langs. 

Maandagavond MOC.  

 Voor een afspraak met de behandelend arts kunt u zich wenden 

tot de hoofdverpleegkundige. 

Multidisciplinair overleg 

 Dagelijks overleg met 

 Kinesitherapeut. 

 Sociale dienst. 

 Opnamecoördinator. 

 Diëtist, nutritieverpleegkundige. 

 Dagelijks overleg met de oncologisch coördinator. 

 Regelmatig overleg met de geriatrische en psychiatrische liaison. 

 Regelmatig overleg met het palliatief supportteam. 
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Dagindeling 

Een dag op onze afdeling 

 

06.30u: Start van de hygiënische zorgen 

 Voorbereiding van de patiënt voor het onderzoek 

 Medicatiebedeling 

07.45u: Ontbijt 

 Indien u NUCHTER moet zijn voor een onderzoek of 

ingreep zal de verpleegkundige u hiervan op de 

hoogte brengen  

08.30u: Verderzetten van de ochtendverzorging 

11.30u: Middagmaal 

 Indien u NUCHTER moet zijn voor een onderzoek of 

ingreep zal de verpleegkundige u hiervan op de 

hoogte brengen  

12.30u-14.15u:  Rust voor de patiënten 

  Middagverzorging 

  Medicatiebedeling  

14.30u:  Namiddagverzorging 

16.30u:   Medicatiebedeling 

 17.30u:  Avondmaal 

  Indien u NUCHTER moet zijn voor een onderzoek of 

  ingreep zal de verpleegkundige u hiervan op de  

  hoogte brengen  

18.30u:   Avondverzorging 

   Medicatiebedeling 

21.30u-06.30u: De nachtverpleegkundige komt langs 
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Belangrijke info 

 Wat brengt u mee? 

 Slaapkledij of gemakkelijk loszittende kledij. Dit is handig bij  

verschillende onderzoeken.  

 Toiletgerief. 

 Een lijst met u thuismedicatie.  

 Waardevolle spullen kunt u best thuis laten of wanneer u de  

kamer verlaat, opbergen in uw persoonlijke locker. Wij zijn niet 

verantwoordelijk bij diefstal. 

 Nuchterbeleid 

 Het is mogelijk dat u tijdens uw opname NUCHTER moet zijn voor 

of na een onderzoek, een ingreep of een behandeling. Dit  

betekent dat u niets mag eten of drinken. U wordt verwittigd  

wanneer u na het onderzoek terug mag eten en drinken. 

 U kan steeds advies vragen aan de verpleegkundigen i.v.m. het 

nemen van uw medicatie. 

 Tijdens uw opname krijgt u een identificatiebandje. Het is belangrijk 

dat dit de volledige opname aan blijft om u correct te kunnen  

identificeren bij elke handeling. Het is belangrijk om verlies te melden 

aan de verpleegkundige  

 De bezoekuren zijn van 14.00u tem 20.00u. Wij vragen om de bezoek-

uren te respecteren om de verzorging vlot te laten verlopen.  

Afwijkingen kunnen besproken worden met de hoofdverpleegkundige.  

 De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

beschrijft de wederzijdse rechten en plichten van patiënt en beroeps-

beoefenaar. Deze wet heeft als doel om de kwaliteit van de gezond-

heidszorg te verbeteren. Deze kunt u raadplegen via de brochure 

‘Patiëntenrechten - een uitnodiging tot dialoog’ via  

www.patientrights.be 
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Bij ontslag 

 Indien de arts beslist dat u naar huis mag, kan dit van zodra uw  

ontslagpapieren klaar zijn.  

 

 Wat krijgt u mee bij ontslag 

 Een (voorlopige) brief voor uw huisarts, de definitieve brief wordt 

elektronisch doorgestuurd. 

 Lijst van ontslagmedicatie. 

 Voorschrift van alle nieuw opgestarte medicatie. 

 Datum van een eventuele controleraadpleging. 

 Informatie voor eventuele verdere behandeling thuis 

(dieetadvies, thuisverpleging, …). 

 

 Vraag tijdig naar de nodige ziekteattesten en geef tijdig de nodige 

documenten aan de verpleging die dienen ingevuld te worden door 

de arts. 

 

 

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.  



  

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 


