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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 410.  
 
Een opname is niet altijd vanzelfsprekend. Met deze brochure willen we u 
zo goed mogelijk informeren over het reilen en het zeilen van onze  
zorgeenheid. 
 
Op deze zorgeenheid komen vooral mensen terecht met aandoeningen 
van het zenuwstelsel. Vaak lukken er een aantal zaken moeilijker of niet 
meer (bv. bewegen, denken, onthouden, uitvoeren van dagelijkse  
activiteiten).  
 
Daarom wordt er op de zorgeenheid interdisciplinair gewerkt.  
Dit wil zeggen dat er naast de artsen en verpleegkundigen ook  
kinesitherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, een psycholoog en 
een sociaal verpleegkundige deel uitmaken van ons vast team en  
dagelijks instaan voor een optimale zorgverlening. 
 
In principe komen de artsen dagelijks hun patiënten op de afdeling zien, 
vergezeld van een verpleegkundige. Het tijdstip van de artsenronde  
varieert. 
 
De teamleden en hun taken komen verder in deze brochure aan bod. 
 
Indien u vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen aan de teamleden. 
Met ons interdisciplinair team staan we steeds klaar om u met de beste 
zorgen te omringen. 
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Samen met u voor de beste zorg 

Onze afdeling heeft een ‘acuut karakter’.  
Dit houdt in dat er iets onverwachts is gebeurd, waardoor u op onze  
afdeling komt. 
Het kan ook zijn dat een reeds aanwezig ziektebeeld plots verslechtert. 
 
Het is dan ook mogelijk dat er de eerste dagen vrij veel onderzoeken en 
testen worden uitgevoerd. 
Vaak bent u dan als patiënt van uw kamer en rekenen we hiervoor op het 
begrip van het bezoek. 
 
Na de nodige onderzoeken, testen en overleg kan de arts een diagnose 
stellen en de behandeling voorschrijven. 
Meestal gaat het om een combinatie van medicatie, behandeling door de 
therapeuten en verpleegkundige zorg. 
 
Vaak zien wij dat door de aandoening of een verslechterende toestand de 
hulpbehoevendheid toeneemt. 
Misschien was het al moeilijk en is reeds bestaande hulp en  
ondersteuning in de toekomst niet meer toereikend. 
U en uw familie worden hierover aangesproken en zo nodig wordt een 
planning opgemaakt . 
 

 

 

 



5 

Algemene voorstelling 

Artsen 

 Dr. G. Buyse   Neurochirurg 

 Dr. G. Fonteyn   Neuroloog 

 Dr. A. Terwecoren   Neuroloog 

 Dr. D. Van Diest   Neuroloog  

 Dr. A. De Pauw   Neuroloog 

 Dr. A. Meylemans                  Neuroloog 
 

Hoofdverpleegkundige  

 Marc Sabbe 
 

Contact  

 059 41 61 40 
 

Aantal bedden 

 25 bedden 
 

Aantal kamers 

 16 
 

Bereikbaarheid 

 Via route 410 
 

Bezoekuren 

 14.00u-20.00u 
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Het team 

Dokters 

Het team van dokters bestaat uit neurologen en een neurochirurg.  
Mochten zij het nodig achten, kunnen ze beroep doen op andere  
disciplines. Ze werken nauw samen met elkaar om uw herstel zo spoedig 
mogelijk te laten verlopen.  
 

Verpleegkundigen 

Een team van verpleegkundigen staat u dagdagelijks bij om u met de 
beste zorgen te omringen. Ze helpen u met de dagelijkse verzorging,  
zorgen dat u de nodige medicatie krijgt,… maar kunnen ook een  
luisterend oor bieden en uw vragen beantwoorden. Ze worden dag-
dagelijks ondersteund door logistiek medewerkers en het onder-
houdspersoneel. 
 

Referentieverpleegkundige  

 De zorgreferent wondzorg 

 De zorgreferernt infectiebeheersing 

 De zorgreferent continentiezorg 

 De zorgreferent pijn 

 De zorgreferent vrijheidsbeperkende maatregelen 

 De diabetesverpleegkundige  

 De nutritieverpleegkundige 
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Kinesitherapeut 

De kinesitherapeut zal op deze afdeling eerst en vooral gaan testen en 
meten waar de problemen bij het bewegen en verplaatsen zich situeren, 
alsook de mate dat zij uw functioneren beïnvloeden. 
Vanuit deze bevindingen wordt een doelstelling met behandelschema 
opgesteld, rekening houdend met de mogelijkheden en verwachtingen. 
Dit om uw zelfredzaamheid te verhogen en uw mobiliteit te verbeteren. 

 
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.  
 
In dit kader kan tevens, in samenspraak, een huisbezoek worden  
georganiseerd. Op deze manier kan men het functioneren in de vertrouw-
de omgeving observeren en eventuele hindernissen in kaart brengen om 
aan te passen waar mogelijk.  
 

Logopedist 

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 ons takenpakket is het screenen op  
mogelijke slikstoornissen. Eet- en drinkbegeleiding, in combinatie met 
slikoefeningen, komen hierbij aan bod. 
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Psychologen 

Op de dienst werkt de psycholoog samen met het team van  
verpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, de  
sociaal verpleegkundige en de logopedist.  
Wat is de taak van de psycholoog binnen de dienst?  

1. Gesprek  

Vaak is de opname op de dienst heel onverwacht (hersentrauma, plotse 
achteruitgang, …), hetgeen voor veel mensen vrij moeilijk is om te 
verwerken. Verder zijn er vaak ook veel vragen naar revalidatie,  
toekomstperspectieven en wordt men soms geconfronteerd met - al dan 
niet blijvende - fysieke beperkingen. De psychische belasting bij dergelijke 
problematiek mag zeker niet onderschat worden, vandaar dat de  
mogelijkheid bestaat tot ondersteunende gesprekken bij de psycholoog.  
Vaak komen patiënten na hun ontslag ook op ambulante basis verder 
revalideren in het ziekenhuis. Ook hier bestaat de mogelijkheid tot  
verdere ondersteunende gesprekken bij de psycholoog.  

2. Neuropsychologisch onderzoek  

Na een hersentrauma krijgen veel patiënten te kampen met geheugen- of 
concentratieproblemen, is men een periode verward, …. Door middel van 
verschillende testen en opdrachten, proberen we inzicht te krijgen in het 
functioneren van de persoon.  
Wanneer men na het ontslag nog verder revalideert in het ziekenhuis, is 
het ook mogelijk dat de psycholoog regelmatig onderzoek doet om een 
evolutie van het geheugen en de aandacht op te volgen.  
 

3. Psycho-educatie  

Om u en uw familie te ondersteunen, wordt ook aandacht besteed aan 
het vergroten van uw kennis in de neurologische problematiek en  
vaardigheden om ermee om te gaan.  
U kunt met al uw vragen ook steeds terecht bij de psychologen van de 
dienst neurologie. 
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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, over 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 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
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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 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.  
 

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? U kan beroep doen op een vertegenwoordiger van uw eigen  
geloofsovertuiging. Dit kan u aanvragen via het formulier ‘Godsdienstige 
en morele bijstand’ dat u ontvangt bij opname en dat beschikbaar is op 
de zorgeenheid.  
 
De dienst zingeving en levensbeschouwing bestaat uit medewerkers die 
behoren tot de katholieke traditie maar ze zijn er voor alle patiënten en 
hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. 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.   
 
U kan de pastor via de verpleegkundigen bereiken.  
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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. 

 

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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Patiëntenpopulatie 

Op onze afdeling verblijven hoofdzakelijk patiënten met: 

 CVA (beroerte, bloeding). 

 Hersenletsel na ongeval. 

 Epilepsie.  

 Infectieziekten van het zenuwstelsel. 

 Ziekte van Parkinson.  

 Evenwichtsproblematiek. 

 Hersenschudding voor observatie. 

 Multiple sclerose. 

 Chirurgie van de hersenen. 
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Overlegstructuren op ZE 410 

Dienstniveau 

 Patiëntenoverdracht gebeurt drie keer per dag telkens bij het  
begin van een andere shift. 

 Dagelijks is er overdracht aan en overleg met de artsen, alsook met 
de multidisciplinaire teamleden.  

 Dagelijks is er overleg met ZE 215 (stroke-unit) en met ZE 415  
(Sp-revalidatie).  

 Regelmatig vindt er overleg plaats over kwaliteit in de zorg en  
patiëntveiligheid.  

 

Ziekenhuisniveau 

 Clustervergaderingen. 

 Vergadering hoofdverpleegkundigen. 

 Vergadering directie en diensthoofden.  

 Zorgadviesraad departement patiëntenzorg. 
 

Met artsen 

 Dagelijks overdracht en overleg.  
 

Multidisciplinair overleg 

 1x per week met het volledige team voor alle patiënten.  

 Dagelijks bij nieuwe patiënten en bijzonderheden.  
 

Transmuraal overleg   

 Overleg met andere zorginstellingen indien nodig.  
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Dagindeling 

Een dag op onze afdeling 

07.00u:  Start van de verzorging en medicatieronde 
07.30u:  Ontbijt  
09.00u:  Verderzetten van de ochtendverzorging 
11.30u:  Medicatieronde 
12.00u:  Middagmaal  
12.30u-14.00u: Rust voor de patiënten 
15.00u:   Start namiddagverzorging 
17.00u:  Medicatieronde 
17.30-18.00u:  Avondmaal 
19.00u:  Avondverzorging 

 22.00u:   Nachtverpleegkundige doet haar eerste ronde 
 

 De doktersronde vindt in de voormiddag plaats. 

 Dagelijks ziet 1 neuroloog alle patiënten in een wekelijkse beurtrol. 

 De therapeuten plannen hun sessies over de dag. 
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Belangrijk om te weten 

 Zoals reeds gezegd vinden er vrij veel onderzoeken plaats en is er 
ook een actieve deelname aan de sessies met kinesitherapie, ergo-
therapie en logopedie. De meeste oefeningen gaan door in de het 
revalidatielokaal. 

 

 Daarom is het raadzaam om gemakkelijke dagkledij te voorzien als-
ook goedzittende vaste schoenen (als het kan sportschoenen – maar 
die hoeft u niet speciaal te kopen ). 

 

 Telefonisch contact 

 Familieleden mogen steeds telefonisch informeren naar de  
toestand van de patiënt.  

 Resultaten van onderzoeken en medische gegevens worden  
echter niet telefonisch meegedeeld. 

 Gelieve binnen de familie een contactpersoon aan te duiden die 
de andere familieleden op de hoogte kan stellen.  

 Bij plotse wijzigingen in de toestand, bij vragen van onze kant of  
wanneer er belangrijke beslissingen moeten genomen worden, 
wordt de familie vanzelfsprekend door ons gecontacteerd.  
Gelieve het telefoonnummer van de te contacteren persoon aan 
de verpleegkundige mee te delen. 
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Bij ontslag 

 De ontslagdatum wordt  door de arts voorgesteld. 
 

 Eens de datum vastgelegd wordt uw familie ingelicht, zo nodig ver-
voer geregeld, de thuiszorgdiensten verwittigd, ... 

 

 Indien nodig neemt de sociale dienst met u contact om alles in detail 
af te spreken. 

 

 De dag van het ontslag krijgt u alle medische verslagen en voor-
schriften, alsook een medicatieoverzicht en een uitprint van de  
afspraken die volgen. Gelieve steeds hierop te wachten!  

 

 Indien er professioneel vervoer is afgesproken, wordt u op de kamer 
afgehaald. 
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Beschikbare brochures 

Er zijn nog tal van brochures ter beschikking op onze dienst: 

 Informatiebrochure CVA 

 Informatiebrochure slikproblemen 

 Informatiebrochure commotio 

 Informatiebrochure dienst zingeving en levensbeschouwing 

 Informatiebrochure valpreventie 

 Informatiebrochure vrijheidsbeperkende maatregelen bij fixatie 
 
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 


