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© Az Damiaan vzw, januari 2017. 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 115. 

 

De opname op deze zorgeenheid is voor iedereen een ingrijpende  

gebeurtenis. Door deze opname worden uw dagelijkse activiteiten uit 

evenwicht gebracht. Wij zijn er ons van bewust dat u zich zorgen maakt 

en  talloze vragen hebt. Gedurende deze moeilijke periode zal ons team u 

zo goed mogelijk begeleiden en bijstaan.  

 

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 

Een opname op ICU/MCU is noodzakelijk als belangrijke levensfuncties 

extra moeten worden bewaakt.  

 

Uw familielid wordt omringd door veel medische apparatuur en door een  

gespecialiseerd team dat instaat voor de totaalzorg. 
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 Algemene voorstelling 
 

Medisch diensthoofd  

 Dr. D. Vanwulpen   Anesthesist-intensivist 

 

Artsen 

 Dr. A. Clicteur   Anesthesist  

 Dr. F. De Burghgraeve  Anesthesist 

 Dr. J. Debakker  Anesthesist 

 Dr. A. Desegher  Anesthesist 

 Dr. L. De Vlieger  Anesthesist 

 Dr. C. Grumbers  Anesthesist 

 Dr. F. Hoogmartens  Anesthesist  

 Dr. G. Nackaerts  Anesthesist 

 Dr. L. Nuytten  Anesthesist 

 Dr. C. Pottiez  Anesthesist  

 Dr. J. Tomassen  Anesthesist 

 Dr. G. Desmet  Pneumoloog 

 Dr. A. Simpelaere  Pneumoloog 

 Dr. M. Cool  Gastro-enteroloog 

 Dr. G. Deboever  Gastro-enteroloog 

 Dr. G. Lambrecht  Gastro-enteroloog 

 Dr. G. Dhooghe  Cardiologie 

 Dr. Y. Hagers  Cardiologie 

 Dr. G. Holvoet  Cardiologie 

 Dr. S. Ketels  Cardiologie 

 Dr. V. Sansen  Cardiologie 
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Adjunct-hoofdverpleegkundige  

 S. Durant 

 B. Vandekinderen 

 

Contact  

 059 41 41 82 

 

Aantal bedden 

 11 bedden  

 

Aantal kamers 

 11 kamers  

 

Bereikbaarheid 

 Via route 100 

 

Bezoekuren 

Bezoek wordt driemaal per dag (gedurende een half uur) toegelaten.  

 

Dagelijks: 11.00u - 11.30u  

  15.00u - 15.30u  

 19.00u - 19.30u  

 

Dit is noodzakelijk om de patiënt voldoende rust te kunnen bieden. Daarom 

vragen we ook om het bezoek tot twee personen te beperken. 
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Het team 

Dokters 

We werken samen met een multidisciplinair team van artsen, verpleeg-

kundigen, diëtisten, kinesisten, ... 

 

Verpleegkundigen 

Het team bestaat uit 45 verpleegkundigen zowel werkzaam op ICU als 

MCU. We worden ondersteund door logistiek assistenten en het onder-

houdspersoneel. 

 

Verpleegkundigen dragen de bijzondere beroepstitel in 

 Spoed en intensieve zorgen. 

 

Referentieverpleegkundige  

 Reanimatieverpleegkundige: uitbouw van doorgedreven reanimatie-

technieken voor de ganse equipe. 

 

Kinesitherapeut 

Wat bewegingstherapie betreft, bestaat het doel uit het herwinnen,  

optimaliseren en behouden van de globale mobiliteit, ter preventie van 

gewrichtsstramheid, decubitus en algemene atrofie van de kritische  

patiënt door middel van actieve en passieve mobilisatie, tonificatie, trans-

fers, spalkgebruik en bedfiets.  

 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van technieken uit de respiratoire 

kinesitherapie waaronder autogene drainage, huffing, ophoest-

technieken, vibrotherapie, positionering en gebruik van inspiratoire hulp-

middelen, met als doel het vrijwaren van de luchtwegen, het stimuleren 

van de evacuatie van secreties, het vergroten van de vitale capaciteit en 

de ondersteuning van de mechanische ventilatie. 
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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 en mogelijkheden. Ze kunnen antwoord  

geven op uw vragen omtrent product- en etiketinformatie, voedings-

claims, 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.  

 

Daarnaast kunt u nog beroep doen op 

Logopedie 

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. 

 

Ergotherapeut 

Tijdens de therapie worden de algemeen 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.  
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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. 

 
Liaison psycholoog 

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 overlegt 

de psycholoog met de psychiater en stellen zij samen een behandel-

voorstel op. Meestal bestaat dit uit ondersteunende psychofarmaca,  

alsook uit opvolggesprekken. Het gebeurt ook dat u wordt doorverwezen 

naar andere diensten binnen het ziekenhuis. Indien aangewezen, wordt 

ook een parcours voor ambulante nazorg opgesteld zodat u na de  

hospitalisatie verder psychisch ondersteund kan worden. Dit kan bestaan 

uit opvolging op de polikliniek, ambulante consulten buiten het  

ziekenhuis, opvolging bij de huisarts, …. 

 
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, over praktische, financiële en juridische  

regelingen, emotionele vragen,… 
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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 op zoek gaan 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 tussen-

komst van de sociale dienst wenst. 

 

U kan bij de sociale dienst eveneens terecht voor een vertrouwelijk  

gesprek of voor een doorverwijzing naar een dienst die u 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 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. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:socialedienst@azdamiaan.be
mailto:socialedienst@azdamiaan.be


11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 u beroep doen op iemand van de pastores. Vanuit 

hun christelijke visie en met eerbied voor elke levensbeschouwing willen 

zij op een professionele wijze zorg voor zingeving, spiritualiteit en levens-

beschouwing verlenen aan patiënten en hun naasten.  

 

Als u graag een bezoek ontvangt van de pastor, zal deze met respect naar 

uw verhaal luisteren en met u zoeken naar de nodige krachten om met 

uw ziekte om te gaan. U kan de pastor bereiken via de verpleegkundigen. 
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Patiëntenpopulatie 

Op onze afdeling verblijven hoofdzakelijk patiënten met volgende 
problematiek 

 Operatieve ingrepen ten gevolge van: 

 gastro-intestinale aandoeningen 

 abdominale chirurgie 

 thoracale chirurgie 

 vaatstoornissen 

 fracturen, traumata, knie-, heuppathologie, … 

 hersenchirurgie. 

 Zware neurologische of psychiatrische problemen. 

 Uitgebreide CVA, intoxicaties, coma, status epilepticus, … 

 Polytraumapatiënten. 

 Acute bloedingen uit alle disciplines. 

 Uitgebreide longpathologie: 

 COPD, astma, longoedeem, ARDS, … 

 Acute cardiogene insufficiëntie: 

 myocardinfarct met respiratoire insufficiëntie 

 levensbedreigende ritmestoornissen. 

 Patiënten in shocktoestand: 

 cardiogeen 

 hypovolemisch 

 septisch 

 anafylactisch. 

 Reanimatie (interne MUG-oproep). 

 En dergelijke… 
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Overlegstructuren op ZE 115 

Dienstniveau 

 Patiëntenoverdracht gebeurt drie keer per dag telkens bij het  

begin van een andere shift. 

 Vier maal per jaar vindt er een dienstvergadering plaats.  

 Kwaliteitswerkgroep IZ. 

 

Ziekenhuisniveau 

 Clustervergaderingen. 

 Vergadering hoofdverpleegkundigen. 

 Vergadering directie en diensthoofden.  

 Zorgadviesraad departement patiëntenzorg. 

 

Met artsen 

 Dagelijks overleg met de behandelende arts voor de aanwezige 

patiënten (meerdere malen per dag volgens kritische toestand van 

de patiënt). 

 Regelmatig overleg met arts-diensthoofd omtrent de organisatie 

van de afdeling. 

 Opname- en ontslagbeleid. 

 Hoofdzakelijk zijn het intensivisten die op ICU-MCU toeren zoals 

 anesthesie: Dr. Vanwulpen, Dr. Nackaerts, Dr. Desegher,  

Dr. Debakker en Dr. De Burghgraeve 

 pneumologie: Dr. Simpelaere 

 cardiologie: Dr. Sansen. 
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Multidisciplinair overleg 

 Wekelijks multidisciplinair overleg: verpleegkundige, hoofdver-

pleegkundige, kinesist en arts. 

 Wekelijks infectietoer: overleg van alle patiënten in verband met 

het antibioticabeleid. Aanwezig: Dr. Alliet, Drs. Intensivisten, 

hoofdverpleegkundige, ziekenhuishygiënist. 

 Dagelijks met 

 Kinesitherapeut 

 Opnamecoördinator 

 Diëtist. 

 Volgens indicatie 

 Sociale dienst voor opvang familie, financiële regeling,  

administratie, … 

 Nutritieverpleegkundige. 

 Regelmatig overleg met het Palliatief Support Team, pastor en  

afdelingspsycholoog. 
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Dagindeling 

Een dag op onze afdeling 

 

07.00u:  Start van de ochtendverzorging 

   

08.15u:  Ontbijt + patiëntenoverdracht tussen vroegdienst en 

  de hoofdverpleegkundige 

   

08.30u:  Verderzetten van de verzorging 

   

11.00u-11.30u: Bezoek 

   

12.00u:  Middagmaal 

   

13.30u:  Patiëntenoverdracht tussen de hoofdverpleeg- 

  kundige en de laatdienst  

 

14.30u:   Start van de namiddagverzorging 

   

15.00u-15.30u:  Bezoek  

   

18.00u:   Avondmaal 

   

19.00u-19.30u: Bezoek 

   

20.00u:   Start van de avondverzorging   
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Belangrijk om te weten 

Patiëntveiligheid 

 Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van uw familielid.  

 Geef aan indien u iets niet begrijpt. U mag dit gerust vragen.  

 Thuismedicatie: gelieve deze van thuis mee te brengen. Gebruik hier-

voor de speciale witte ‘thuismedicatiezak’. Aan de buitenzijde van  

deze zak kunt u de medicatie noteren die u/uw familielid zelf dagelijks 

inneemt. 

 Volg de instructies en adviezen die door de arts of verpleegkundigen 

worden  gegeven adequaat op.  

 Patiëntidentificatie: bij de ziekenhuisopname krijgt iedere patiënt een 

zorgbandje (identificatiegegevens) rond de pols.  

 Elke patiënt wordt bij opname en ontslag getest op eventuele  

aanwezigheid van een  ziekenhuisbacterie. 

 

Telefonisch contact 

 Familieleden mogen steeds telefonisch informeren naar de huidige  

gezondheidstoestand van de patiënt.  

 Gelieve binnen de familie een contactpersoon aan te duiden die de 

andere familieleden op de hoogte kan stellen.  

 U krijgt een visitekaartje van de zorgeenheid waarop het telefoon-

nummer van de verantwoordelijke verpleegkundige van uw familielid 

vermeld staat. 
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Afspraken  

 Handhygiëne: ontsmetten van de handen vóór het bezoek.  

 GSM: gelieve het gebruik op ICU/MCU te beperken.  

 Bloemen: niet  toegelaten omwille van hygiënische redenen.  

 Persoonlijk gerief: gelieve op onze zorgeenheid enkel toiletgerief en 

scheergerei mee te brengen. De  zorgeenheid zorgt zelf voor hand-

doeken en bedlinnen.  

 TIPS:  laat alle waardevolle zaken thuis. 
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Ontslag 

Wanneer uw toestand gestabiliseerd is, wordt u getransfereerd naar een 

andere zorgeenheid. 
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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.  



  

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 


