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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 235. 

 

Onze zorgeenheid, beter gekend als het oncologisch dagziekenhuis, staat 

in voor de diagnostiek, zorg en behandeling van de oncologische patiënt.  

 

Deze brochure verleent u wat praktische informatie over het reilen en 

zeilen binnen onze dienst.  

 

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 

Een dagopname op het oncologisch dagziekenhuis is een ingrijpende  

gebeurtenis voor patiënt en omgeving. Vertrekkend vanuit de visie 

‘samen sterk’ proberen wij u (en uw naasten) zo goed mogelijk te  

begeleiden doorheen deze zware periode.  

 

Een team van gemotiveerd personeel staat klaar om u met raad en daad 

bij te staan zodat een vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden. Het is 

immers van prioritair belang dat u zich goed voelt en open kunt  

communiceren binnen onze afdeling.  
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 Algemene voorstelling 

Medisch diensthoofd  

 Dr. G. Lambrecht Gastro-enteroloog 

  

Artsen 

 Dr. R. D’hondt  Oncoloog 

 Dr. I. Spoormans  Oncoloog 

 Dr. M. Cool   Gastro-enteroloog 

 Dr. G. Deboever  Gastro-enteroloog 

 Dr. G. Lambrecht   Gastro-enteroloog 

 Dr. A. Van Hoof Hematoloog 

 Dr. G. Desmet  Pneumoloog 

 Dr. A. Simpelaere  Pneumoloog 

 Dr. J. Darras  Uroloog 

 Dr. D. Ponette   Uroloog  

 Dr. P. Mattelaer  Uroloog  

 

Hoofdverpleegkundige  

 

Contact  

 059 41 63 20  

 

Aantal bedden/zetels 

 15 bedden en 15 zetels 

 

Aantal kamers 

 17 
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Bereikbaarheid 

 Route 235, blok 2, niveau 3. 

 Neem bij binnenkomst van het ziekenhuis de linkerkant. Na het 

winkeltje slaat u linksaf om de lift te nemen. 

 

Bezoekuren 

 Maandag tot donderdag: 07.00u-18.00u. 

 Vrijdag: 07.00u-17.30u. 
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Het team 

Dokters 

Op onze zorgeenheid werken medisch oncologen, gastro-enterologen en 

pneumologen. Ook de disciplines urologie en hematologie zijn vertegen-

woordigd.  

 

Verpleegkundigen 

Op onze zorgeenheid werkt naast de hoofdverpleegkundige een team van 

verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel in de oncologie. Elke 

dag is er ook een afdelingsassistent en een secretaresse aanwezig.  

 

Referentieverpleegkundige  

 Oncologisch consulenten: de consulenten loodsen u doorheen het 

ganse traject van diagnostiek naar behandeling. Samen met u  

zoeken ze naar een gepaste oplossing bij vragen en problemen. 

 De wondzorgverpleegkundige. 

 De diabetesverpleegkundige. 

 De nutritieverpleegkundige. 

 De pijnverpleegkundige. 

 

Psychologen 

Op de dienst werken de psychologen samen met het team van verpleeg-

kundigen, artsen, diëtisten en sociaal werker. Ook wanneer u opgenomen 

wordt in het ziekenhuis, kan de psycholoog, indien nodig, langskomen 

voor een gesprek.  
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Wat is de taak van de psycholoog binnen de dienst?  

 

1. Gesprekken met patiënt en familie  

Een diagnose van kanker is vaak moeilijk te begrijpen en te verwerken. 

Hierdoor kan u geconfronteerd worden met vragen naar mogelijke  

toekomstperspectieven. De psychische belasting bij dergelijke  

problematiek mag niet onderschat worden voor patiënt en familie,  

vandaar dat de mogelijkheid bestaat tot ondersteunende gesprekken.  

Praktisch gezien komt de psycholoog tijdens de tweede chemokuur langs 

op het dagziekenhuis. Indien er op voorhand reeds vragen zouden zijn, 

kan dit steeds worden doorgegeven aan de verpleegkundigen.  

 

De patiënt of familie kan ook op gesprek komen op ambulante basis. Dit 

is kosteloos voor patiënten met een oncologische problematiek.  

Na behandeling kunnen, indien nodig, nog 5 kosteloze gesprekken aan-

gegaan worden. Indien blijkt dat nog intensieve begeleiding nodig is, kan 

dit doorverwezen worden naar een privé-psycholoog of tegen betaling 

binnen het ziekenhuis.  

 

2. Vragen naar levenseinde  

De psychologen werden opgeleid om gesprekken te hebben en vragen 

over het levenseinde te beantwoorden. Indien u hierover vragen hebt, 

aarzel niet om deze te bespreken met de psychologen. 
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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 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 onder-

steuning 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 socialedienst@azdamiaan.be. 

De gesprekken die u met een sociaal werker voert, zijn steeds vertrouwelijk. 

 

 

 

mailto:socialedienst@azdamiaan.be
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Daarnaast kunt u nog beroep doen op 

Diëtist  

De diëtist is de specialist inzake voeding. De diëtist kan u ondersteunen 

en begeleiden bij het aanpassen van uw voedings- en leefgewoonten. We 

kunnen antwoord geven op uw vragen omtrent product- en etiket-

informatie, 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.  

 

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 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.  

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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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. Specifiek op het oncologisch dagziekenhuis 

zijn er vrijwilligers beschikbaar die een gelaatsverzorging aan de patiënt 

kunnen aanbieden .  

 

De menselijke aanwezigheid en het ‘ter-beschikking zijn’ betekenen net 

dát ietsje meer en vormen dan ook de basis van het vrijwilligerswerk  

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

kunnen vrijwilligers een waaier van diensten aanbieden. 

 

 

Patiëntenpopulatie 

Op onze afdeling verblijven hoofdzakelijk 

 Oncologische patiënten.  

 Hematologische patiënten. 
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Overlegstructuren op ZE 235 

Dienstniveau 

 Patiëntenoverdracht gebeurt telkens bij het begin van de laat-

dienst en vóór en na de middagpauze. 

 

Ziekenhuisniveau 

 Clustervergaderingen van alle zorgeenheden interne geneeskunde. 

 

Met artsen 

 De arts komt op de afdeling om de problemen te bespreken.  

 Multidisciplinair oncologisch consult (MOC): wekelijks overleggen 

alle artsen om voor u de meest geschikte behandeling en zorg aan 

te bieden.  

 

Multidisciplinair overleg 

 2-wekelijks is er op donderdag overleg tussen de verschillende 

disciplines, dit om de behandeling van de patiënten zo vlot  

mogelijk te laten verlopen. Hierbij komen oncologisch consulent, 

verpleging, sociale dienst, psycholoog, diëtist, (eventueel) pijn-

verpleegkundige en (eventueel) palliatief supportteam samen.  

 

 

 

 



13 

Dagindeling  

 U meldt zich aan t.h.v. de balie van het oncologisch dagziekenhuis. 

De secretaresse zal a.d.h.v. uw identiteitskaart het identificatie-

bandje aan de arm bevestigen. Telkens u naar het dagziekenhuis 

komt, zal men u wegen. Aan de hand van ondermeer uw gewicht 

en lengte wordt de hoeveelheid medicatie berekend. 

 Eens op uw kamer, komt de verpleegkundige u vragen naar  

eventuele problemen tijdens de periode thuis. 

 Voor elke therapiestart wordt er bloed afgenomen (hiervoor hoeft 

u niet nuchter te zijn, tenzij het u anders werd meegedeeld). 

Afhankelijk van deze bloedresultaten beslist de arts of er  

medicatie kan toegediend worden. 

 De cytostatica (chemotherapie) worden klaargemaakt in de  

apotheek onder speciale omstandigheden. Daarom duurt dit wat 

langer dan het klaarmaken van gewone medicatie. 

 Pas wanneer de klaargemaakte medicatie op de zorgeenheid 

komt, kan die toegediend worden. 

 Indien gewenst, wordt er rond 11.30u een broodmaaltijd met soep 

aangeboden. U mag uiteraard altijd zelf een maaltijd meebrengen.  
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Opname 

U wordt opgenomen op het oncologisch dagziekenhuis 

 

De eerste keer dient u zich beneden in te schrijven (route 1- dienst in-

schrijvingen). Gelieve een ticket ‘dagziekenhuis oncologie’ te nemen aan 

het ticketsysteem aan de ingang van de dienst inschrijvingen. Na inschrij-

ving volgt u route 235 naar zorgeenheid 235 op de derde verdieping. 

De volgende keren mag u zich rechtstreeks naar de zorgeenheid begeven.  

 

Praktische afspraken 

Om de poortkatheter gemakkelijk aan te kunnen prikken, vragen wij u 

een outfit aan te trekken met open hals (geen pyjama).  

Bezoek is toegelaten op elk moment, maar hou het aantal beperkt, zodat 

er voldoende rust en ruimte is.  

Bezoek van kinderen wordt niet aanbevolen: zij dragen dikwijls banale 

ziektekiemen met zich mee die voor onze patiënten echt gevaarlijk  

kunnen zijn.  

Toiletgebruik: wij verzoeken het bezoek om het toilet aan de lift te gebrui-

ken.  

Indien bepaalde formulieren dienen in orde gebracht te worden 

(medicatievoorschriften, arbeidsongeschiktheid, papieren mutualiteit,…), 

gelieve dit ‘s morgens aan de verpleegkundige door te geven.  

Een code voor internetgebruik kan gevraagd worden aan het secretariaat. 

Drinken tijdens de behandeling is belangrijk! Op de afdeling vindt u een 

koffiebar waar er gratis koffie en water ter beschikking is. 

Wij vragen u om de eerste keer al uw thuismedicatie mee te brengen en 

nadien iedere keer een recente medicatielijst.  
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Ontslag 

 Op het einde van u dagbehandeling krijgt u een ontslagformulier 

mee waarop de volgende afspraak en eventuele consultaties en/

of onderzoeken vermeld staan.  

 Wanneer u of uw gezinsleden thuis met vragen of problemen 

blijven zitten, aarzel dan niet om tussendoor contact op te  

nemen met het oncologisch dagziekenhuis of de consulenten. 

 U kunt bij het dagziekenhuis oncologie terecht tijdens de  

openingsuren. 

 Buiten deze uren of op feestdagen kunt u terecht op de dienst 

spoedgevallen: 059 41 40 80. 

 Verpleegkundig consulent medische oncologie/hematologie:  

059 41 63 33 . 

 Verpleegkundig consulent gastro-enterologie/pneumologie:  

059 41 63 32. 

 Psycholoog: 059 41 43 06 (medische oncologie/hematologie) of 

059 41 43 10 (gastro-entero/pneumologie). 

 Dieetdienst: 059 41 67 37 of 059 41 67 38. 

 Sociale dienst: 059 41 40 73. 

 Als de zorg van u het vereist, nemen we contact op met de thuis-

zorg.  
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Moeilijke woorden 

(Medische) Oncologie: discipline in de geneeskunde die zich bezighoudt 

met het onderzoek, de diagnose en de behandeling van kanker.  

 

Cytostatica (of chemotherapie): behandeling van kanker met chemische 

middelen die een remmende of dodende werking hebben op de tumor-

cellen.  

 

Diagnostiek: methoden en technieken om een ziekte of probleem te  

kunnen vaststellen. 

 

Multidisciplinair: bestaande uit verschillende disciplines.  

 

Hematologie: discipline in de geneeskunde die zich bezighoudt met het 

onderzoek, de diagnose en de behandeling van bloedaandoeningen.  

 

Gastro-enterologie: discipline in de geneeskunde die zich bezighoudt 

met het onderzoek, de diagnose en de behandeling van maag-, darm- en 

leveraandoeningen.  

 

Digestieve oncologie: discipline in de geneeskunde die zich bezighoudt 

met het onderzoek, de diagnose en de behandeling van kwaadaardige 

aandoeningen van maag, darm en lever.  

 

Pneumologie: discipline in de geneeskunde die zich bezighoudt met het 

onderzoek, de diagnose en de behandeling van longaandoeningen. 
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Respiratoire oncologie: discipline in de geneeskunde die zich  

bezighoudt met het onderzoek, de diagnose en de behandeling van 

kwaadaardige aandoeningen van de long.  

 

Urologie: discipline in de geneeskunde die zich bezighoudt met het 

onderzoek, de diagnose en de behandeling van de aandoeningen van 

de nieren, urinewegen en het mannelijke geslachtsorgaan. 

 

Nutritieverpleegkundige: verpleegkundige die zich bezighoudt met de 

voedingstoestand van de patiënt.  

 

Identificatiebandje: bandje met de gegevens van de patient (naam, 

geboortedatum en barcode met opnamenummer) dat rond de pols 

bevestigd wordt. 

 

Poortkatheter: een onderhuidse toegangspoort met een soepele  

katheter waarvan het uiteinde in een bloedvat wordt gebracht.  
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Beschikbare brochures 

Er zijn nog tal van brochures ter beschikking op het oncologisch dag-

ziekenhuis. Indien u vragen heeft of extra informatie wil over een  

procedure, aarzel niet om 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 


