]

Welkom
Misschien ontvangt u deze onthaal
brochure vooraf bij één van onze
specialisten, aan het onthaal, op de
spoedopname, of pas bij uw opname.
In elk geval: wees welkom.
Wij beseVen dat uw opname niet zomaar
een alledaagse gebeurtenis in uw leven is.
Wij, directie, artsen en personeelsleden,
willen alles in het werk stellen om een
ruimtete scheppen waarin u zoveel
mogelijkuzelf mag zijn, zodat u zich hier
thuis kan voelen.
Bij uw opname ontvangt u een evaluatie
formulier. Wij zouden het op prijs stellen als
u dit formulier bij uw ontslag uit het zieken
huis ingevuld zou deponeren in de brieven
bus ter hoogte van de opnamedienst. Als
wij uw opmerkingen en suggesties kennen,
kunnen wij onze diensten nog verbeteren.
Als u tijdens uw verblijf reeds opmerkingen
of klachten hebt, aarzel dan niet de hoofd
verpleegkundige, uw arts, de directie of de
ombudsdienst te contacteren. Gezien de
kleinschaligheid van de instelling, kunnen
wij wellicht snel uw problemen oplossen.
Ondertussen wensen wij u een aangenaam
verblijf en een spoedig herstel toe.
De directie, de artsen en
de medewerkers
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] Historiek en
huidige toestand
De leemte, ontstaan door het wegvallen van
het vroegere Sint-Blasiusgasthuis in de 19de
eeuw, werd opgevangen door de zusters van
de Congregatie van de Heilige Vincentius a
Paulo: bij hun stichting in 1838 hadden zij zich
voorgenomen om ten dienste te staan van de
zieken in de stad.
Pas in 1846 werd hun droom werkelijkheid
toen ze in een hospitaal, bestuurd door het
Armen- of Godshuizenbestuur van de stad
Deinze, de ziekendienst waarnamen.

Een eeuw later, in 1942 en dus in volle oorlogs
periode, werd in de Meulenstraat een zieken
huis geopend, onder leiding van de Roeselaarse
geneesheer Verstraete. Dokter J. Goeminne
was de eerste internist.
Dit initiatief bleek echter van korte duur en na
de oorlog werd er resoluut gekozen voor een
nieuw ziekenhuis in de Schutterijstraat aan de
overkant van de Meulenstraat. Het ziekenhuis
aan de Schutterijstraat werd in 1951 in gebruik
genomen. Het laatste decennium kende het
ziekenhuis een enorme bloei: meer dan 14.000
patiënten worden per jaar in ons ziekenhuis
opgenomen, waaronder 7.000 patiënten
gedurendeéén dag. Daarnaast komen er onge
veer 100.000 mensen op consultatie en meer
dan 15.000 op spoedopname.
In juni 1992 werd een nieuwe vleugel ofﬁcieel
geopend door Minister Wivina De Meester en
ingezegenddoor Mgr. Arthur Luysterman.
Naast een aantal verpleegafdelingen bevinden
zich volgende diensten in de nieuwe vleugel:
medische beeldvorming, spoedopname, sterili
satie, operatiekwartier en intensieve zorgen.
In november 2001 werd, precies vijftig jaar
na de inzegening door Mgr. Calewaert, de
herconditionering van het oorspronkelijk
gebouw in de Schutterijstraat beëindigd en
opnieuw ingezegend door Mgr. Luysterman op
25 november2001. Er werd hierbij ook veel
aandacht besteed aan de verbetering van de
toegankelijkheid van het ziekenhuis.

het ziekenhuis anno 1951

In 2009 werd gestart met de bouw van een
parkeergarage en bovenbouw in de Ramstraat.
De parkeergarage werd in 2010 in gebruik
genomen en biedt plaats aan 180 wagens. In
de bovenbouw vinden een aantal partners
van ons ziekenhuis een onderkomen: het
Dienstverleningscentrum Heilig Hart uit
Bachte-Maria-Leerne, het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent en het
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Deinze.
In 2011 werd gestart met een nieuwe
bouwfase. In het verlengde van het bestaande
ziekenhuis richting Peter Benoitlaan komen
een chirurgisch, internistisch en geriatrisch
dagziekenhuis. Materniteit en spoedopname
zullen grondig vernieuwd worden.
Het ziekenhuis telt momenteel 170 erkende
bedden, verdeeld over heelkunde, inwendige ge
neeskunde, geriatrie, materniteit en pediatrie.
Het ziekenhuis stelt meer dan 400 personen
tewerk en een 50-tal artsen hebben er een
praktijk. Aan het onthaal van het ziekenhuis
kunt u steeds de recentste lijst van de
consultatie-uren verkrijgen.

verloskwartier 1951

kamer materniteit 1951

] De opname
De (voor)inschrijving
Bij een geplande opname zal het perso
neel van de opnamedienst u helpen met
het vervullen van de administratieve
formaliteiten. De opnamedienst is elke
werkdag open van 07.00 uur tot 17.00 uur.
Wij raden u aan, nog vóór de dag van
opname, uw kamerkeuze (zie hieronder)
op te geven.
Dit laat het personeel toe bij de planning
zoveel mogelijk rekening te houden met
uw keuze, maar u zal begrijpen dat dit niet
altijd onmiddellijk mogelijk is, vooral in
periodes van grote drukte.
De dag van opname haalt een verpleeg
kundige u af aan de wachtzaal tegenover
de opnamedienst: hij/zij zal u alle inlichtin
gen geven waardoor u zich reeds van bij
het begin zoveel mogelijk thuis voelt.

De kamerkeuze
Het ziekenhuis biedt u volgende mogelijkheden:
• éénpersoonskamer
• kamer voor twee personen
• gemeenschappelijke kamer
De aard van de gekozen kamer bepaalt de prijs
die opgenomen patiënten aan het ziekenhuis
betalen:

< Voor het verblijf in een éénpersoonskamer
wordt een supplement van 25 euro per dag
gevraagd.

< Voor het verblijf in een kamer voor twee

personen en in een gemeenschappelijke
kamer wordt geen supplement gevraagd.

Als u voor een éénpersoonskamer kiest, kunnen
alle betrokken ziekenhuisgeneesheren hun
honorarium met 100 % verhogen.
Bij opname dient u (of een familielid) hiervoor
een formulier (opnameverklaring) te onderte
kenen. Vraag uitleg als u iets niet begrijpt; de
mensen van de opnamedienst zullen u graag
helpen.
Voor een bevalling is het reserveren van een
kamer overbodig.
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Wat brengt u mee?
] Voor de administratie
• identiteitskaart (of geldige
verblijfsvergunning)
• SIS-kaart of vervangingsattest
• naam, adres en telefoonnummer van
personen tot wie wij ons kunnen wenden
tijdens uw verblijf
• het formulier dat moet ingevuld worden
als u een bijkomende hospitalisatie
verzekering hebt of het kaartje dat u van uw
hospitalisatieverzekering hebt ontvangen
• het aangiTeformulier voor arbeidsonge
schiktheid (voor de arts van uw ziekenfonds)
• indien het om een arbeidsongeval gaat
· naam en adres van de werkgever
· naam en adres van de verzekerings
maatschappij
- polisnummer
- datum van het ongeval
• formulier E111 voor buitenlanders

] Medische gegevens
• verwijsbrief van uw huisarts of behandelend arts
• medische documenten (bloedgroepkaart, vaccinatie
kaart, radiograﬁeën, labo-uitslagen, …)
• medicatie die u momenteel gebruikt

] Persoonlijke benodigdheden
• nachtkledij, ondergoed, kamerjas en pantoVels
(stevigaansluitend aan de voet)
• bij een opname op de afdeling geriatrie: dagkledij
• washandjes, handdoeken, zeep, kam of haarborstel
• tandpasta, tandenborstel, beker, scheergerief,
nagelschaartje
• zakdoeken

Wat brengt u beter niet mee?
] Het ziekenhuis kan nooit
aansprakelijk gesteld worden
voor verlies of diefstal

• waardevolle voorwerpen zoals juwelen
• belangrijke geldbedragen
• krediet- of bankkaarten
Laat uw portefeuille of handtas nooit onbeheerd achter als u de
kamer verlaat. Wordt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis ondanks
alle veiligheidsmaatregelen toch het slachtoVer van een diefstal,
verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige, zodat de nodige
stappen kunnen ondernomen worden.

] Het dagschema
07 u 00			

U wordt gewekt
Opname temperatuur
Eventueel bloedonderzoek
Op geriatrie: Starten ochtendverzorging

08 u 00			

Ontbijt

08 u 30 ) 11 u 00

Ochtendverzorging
Onderzoek en behandeling
Doktersbezoek
∞einiging van de kamers
Op geriatrie: Individuele begeleiding door kine en ergo.
Vanaf 10 uur: oefeningen en activiteiten in de dagzaal.

10 u 00 ) 12 u 00

Bezoek is welkom, doch enkel op zondag en woensdag

12 u 00			

Middagmaal, gevolgd door middagrust

14 u 00 ) 20 u 00

Bezoek is welkom

14 u 30			

∑opje koYe
Namiddagverzorging
Onderzoek en behandeling
Op geriatrie: Patiënten die dit wensen, kunnen koYe drinken in de dagzaal.
Nadien individuele oefeningen of groepsactiviteit.

17 u 00 ) 17 u 30

Avondmaal

19 u 00			

Avondverzorging

20 u 00			

Einde van de bezoekuren

Als u de verpleegafdeling verlaat, gelieve dit te melden aan een verpleegkundige.
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] Weetjes
] Telefoon

] ∞oken

Aan het onthaal kan u steeds een persoonlijke
code bekomen. Deze code laat toe vanuit uw
kamer rechtstreeks het gewenste abonnee
nummer te vormen.

Er is een rookverbod in het ziekenhuis en dus
ook op de kamer (∑.b. ìã/áü/ãæüû). ∞oken kan
enkel in de daartoe voorziene rookzaal op
de eerste verdieping, hoek Schutterijstraat
– ∞amstraat.

De kosten voor deze telefoongesprekken zal
u terugvinden op uw factuur. De huur van het
toestel wordt u niet aangerekend.
Vanop uw kamer kan u het onthaal bereiken
door het vormen van het nummer 11.
Een publieke munttelefoon bevindt zich op de
eerste verdieping naast de rookzaal.
Met het oog op de veiligheid van de patiënten
moeten GSM-toestellen in het ziekenhuis
gebruikt worden op 3 meter afstand van
medischeapparatuur. Zelfs zonder in wer
king te zijn, kan een dergelijke telefoon een
medischtoestel beïnvloeden en ontregelen.
Dit kan voor de patiënt tot levensgevaar
leiden.

] ∫ewaargeving

Z

] ∞adio en televisie

] Internet

In vrijwel alle kamers is er radio en TV voor
zien. Men vindt de afstandsbediening in de lade
van het nachtkastje naast het bed. Hiervoor
worden geen bijkomende kosten aangerekend.

Indien u een aansluiting op internet wenst,
gelieve dit bij opname kenbaar te maken of aan
te vragen via de opnamedienst.

] Postbedeling en kranten
Wellicht ontvangt u via het onthaal regelmatig
post en/of bloemen. Deze worden u zo snel
mogelijk bezorgd.
Elke morgen zijn er aan het onthaal kranten
te verkrijgen. Gelieve contant te betalen! Zelf
kan u ook brieven schrijven; als u ze afgeeft
aan een verpleegkundige van de dienst, zorgen
wij voor de verzending.

Als u dat wenst, kan u waardevolle voorwerpen
in bewaring geven aan de dienst betalingen.

1 ) E

] ∫ibliotheek
Vrijwilligers van het ∞ode ∑ruis zorgen voor
de boekenbedeling. Wij hopen dat deze lectuur
kan bijdragen tot een aangenamer verblijf.

] Dieetkeuken
Het ziekenhuis beschikt over een dieetkeuken.
Een diëtiste komt u persoonlijk vragen wat u
wilt eten. Als u problemen hebt in verband met
de voeding, kan u steeds op haar een beroep
doen.

] Maaltijden en overnachtingen
familieleden
De cafetaria van het ziekenhuis, gelegen op
de vierde verdieping, is elke dag open van
10.00 tot 19.15 uur. Echtgenoten, ouders
en/ofkinderenvan patiënten nemen bij voor
keur daar hun maaltijd en niet op de kamer.
De mogelijkheid bestaat om in éénpersoons
kamers een bed bij te schuiven voor een fami
lielid. Indien een familielid verkiest om tijdelijk
bij een zieke te waken, dient hij contact op te
nemen met de hoofdverpleegkundige van de
dienst.

j

] ∫ezoekuren
U zal het ongetwijfeld aangenaam vin
den bezoek te ontvangen. Anderzijds
zal u ondervinden of hebt u reeds
ondervonden dat langdurig bezoek heel
vermoeiend kan zijn. De regeling per
dienst die hieronder staat, poogt aan
beide wensen tegemoet te komen.
Van de bezoekers die bij u langs komen,
verwachten wij dat zij:
] de hieronder vermelde bezoekuren
respecteren
] de rustige sfeer in het ziekenhuis
bewaren
] enkel roken in de daartoe voorziene
ruimte
] hun wagen op de daartoe voorziene
plaats parkeren

Algemene bezoekregeling
• op zondag- en woensdagvoormiddag: 10 u 00 ) 12 u 00
• elke namiddag: 14 u 00 ) 20 u 00
In samenspraak met de hoofdverpleegkundige kunnen
afwijkingen toegestaan worden.

∫ezoekregeling speciﬁek voor Intensieve Zorgen
• elke dag: 11 u 30 ) 12 u 00
14 u 45 ) 15 u 15
19 u 00 ) 19 u 30
• ten gevolge van de speciﬁciteit van de dienst beperkt
het bezoek zich tot een paar minuten en tot maximum
twee personen
• kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegelaten

∫ezoekregeling speciﬁek voor de pediatrie
• elke namiddag: 14 u 00 ) 20 u 00
• de ouders zijn uiteraard steeds welkom
• bij jonggeborenen worden alleen de ouders toegelaten
• bij grote kinderen zijn zowel familieleden, vrienden als
kennissen welkom

∫ezoekregeling speciﬁek voor de materniteit
De echtgenoot of partner is dag en nacht welkom op
de kraamafdeling.

] De hoofdverpleegkundige is meestal aanwezig van 07.30
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. U kan steeds
op hem/haar een beroep doen, eventueel ook buiten
deze uren. Gelieve dan een afspraak te maken.
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] U verlaat
het ziekenhuis

] Pensioenen

Wij hopen dat uw verblijf in het zieken
huis zo goed mogelijk verlopen is. We
wensen u van harte een spoedig herstel
en zeggen u: ‘Wel thuis’.
] De factuur

] Telefooncode

Na uw ziekenhuisverblijf dient u bij uw vertrek
niets te betalen.

Bij het verlaten van
het ziekenhuis vra
gen wij u het kaartje
met uw telefooncode
af te geven aan de
receptie.

De factuur wordt naar uw thuisadres opge
stuurd. De rekening wordt volgens het systeem
van de derdebetalende rechtstreeks aan het
ziekenfonds of de verzekeringsinstelling over
gemaakt. Dit houdt in dat u alleen die kosten
moet betalen die ten uwen laste vallen; de
andere kosten worden rechtstreeks met uw
ziekenfonds afgerekend.
In bijlage vindt u een folder met de op het ogen
blik van uw opname gangbare tarieven. Het gaat
hier om forfaitaire bedragen die door u moeten
betaald worden (opgelegd van overheidswege)
en die los staan van uw speciﬁeke verzorging.
Deze folder moet u helpen een aantal bedragen
op de ziekenhuisfactuur in zijn juiste context te
plaatsen.

Pensioenen die door de postbode aan de dienst
betalingen in bewaring werden gegeven,
kunnenenkel afgehaald worden door personen
die in het bezit zijn van hun eigen identiteits
kaart en die van de patiënt die in ons zieken
huis werd opgenomen. Hiervoor kan u terecht
aan de dienst betalingen tijdens de openings
uren.

] Evaluatieformulier
Tenslotte zouden wij graag uw mening kennen
over uw verblijf in het ziekenhuis. Om u hierbij
te helpen, hebben wij een vragenlijst opge
steld, die u bij deze onthaalbrochure vindt.
Zowel prettige als onaangename ervaringen
kan u ons op die manier laten weten. U kan
deze enquête posten in de bus naast de deur
van de opnamedienst.
Wij danken u voor uw medewerking.
Indien er gedurende uw verblijf in het zieken
huis zaken zijn, waarvan u de zin niet begrijpt,
aarzel dan niet aan uw arts uitleg te vragen.
Bent u ontevreden over bepaalde aspecten
van de verzorging, bespreek deze dan met uw
hoofdverpleegkundige. Voor klachten kan u
zich steeds tot de directie wenden.

Betalen doet u bij voorkeur met het bijgevoegd
overschrijvingsformulier. Aan de dienst beta
lingen van het ziekenhuis kan u terecht voor
vragen in verband met uw factuur, elke werkdag
van 08.30 tot 20.30 uur. (gesloten op zaterdag,
zondag en feestdagen)
Wie problemen heeT met de betaling van de
factuur, kan zich richten tot de sociale dienst
of de dienst boekhouding: in wederzijds begrip
zal er gezocht worden naar een voor iedereen
aanvaardbare oplossing.
Voor patiënten wiens factuur wij niet naar het
thuisadres mogen sturen, hebben wij het adres
van een familielid of contactpersoon nodig.
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]

Als we vertrekken vanuit de totaliteit van de unieke mens
dan moeten we ervan uitgaan dat de behandelende arts
en de verpleegequipe deze patiënt integraal trachten te
volgen op fysisch, psychisch, emotioneel en sociaal vlak.
Wat zij zelf kunnen doen, laten we hen zelf doen. Maar
door de complexiteit en professionalisering van de zorg
moeten de behandelende arts en de verpleegkundigen
ook een beroep kunnen doen op andere disciplines zo

Totaalzorg

als de sociale dienst, de pastorale dienst, het palliatief
supportteam, de psychologen, het ONCO-TEAM en de
paramedici. Al deze medewerkers zullen, op verzoek van
de behandelende arts en de verpleegkundigen, gespecia
liseerde taken op zich nemen en de patiënt omringen met
de grootste zorg.
Binnen de verpleegequipe doen ook studenten verpleeg
kunde onder nauwlettend toezicht stage in het zieken
huis. Maar ook in de andere diensten van totaalzorg ko
men studenten tijdens hun opleiding naar ons ziekenhuis.
De inzet van deze studenten vinden wij belangrijk omdat
het misschien wel onze toekomstige medewerkers wor
den.
Net als de verpleegkundigen zijn ook de medewerkers
binnen totaalzorg en studenten gebonden door het be
roepsgeheim. Alle problemen worden persoonlijk en ver
trouwelijk aangepakt.

Begeleiding van de patiënt
] Sociale dienst

] Psychologische bijstand

De sociale dienst staat ter beschikking om naar uw
zorgen te luisteren en samen met u naar de meest
geschikteoplossingte zoeken.

Patiënten kunnen een beroep doen op psychologische
bijstand via hun arts:
< voor de psychologische begeleiding van kinderen kan een

U kan een beroep doen op de sociale dienst voor het inwinnen
van allerhande informatie zoals sociale voorzieningen, financiële
tussenkomsten, thuiszorg ondersteunende diensten, aanvragen
voor herstelkuren, kortverblijven, revalidatie, serviceflat, rust- en
verzorgingstehuis, …
Indien de vraag niet onmiddellijk kan opgelost worden door de sociale
dienst zelf, nemen zij contact op met meer gespecialiseerde diensten
die een verdere begeleiding verzekeren.
Op de afdeling geriatrie zal iemand van de sociale dienst langskomen
bij iedere patiënt die nog thuis woont of inwoont bij zijn familie. Aan
de familie wordt gevraagd om eveneens langs te gaan bij de sociale
dienst. Hierdoor ontstaat een duidelijker beeld van de thuissituatie
en kan er, rekening houdend met de mogelijkheden van de patiënt,
gezochtworden naar een ontslag aangepast aan de omstandigheden..
Indien nodig kan er vóór het ontslag, een gezamenlijk overleg gebeu
ren in het ziekenhuis tussen de patiënt, de familie, de sociale dienst,
de huisarts en de verschillende thuiszorgdiensten.
U kan steeds een beroep doen op het team van de sociale dienst via
de verpleegkundigen van de afdeling ofwel kan u er zich rechtstreeks
toe wenden gedurende volgende uren:
< elke werkdag, van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 17.00u.
Gelieve een afspraak te maken.
Voor meer informatie verwijzen we naar de uitgebreide brochure
die te verkrijgen is bij de sociale dienst of op de opnamedienst.

kinderpsychologe ingeschakeld worden.

< voor de oncologische patiënten zijn er twee psychologen
voor begeleiding beschikbaar.

< patiënten met angst, stemmingsstoornissen, zelfmoord

neigingen, verslavingsproblemen en dergelijke kunnen
via hun arts een beroep doen op de psycholoog van het
team interne liaisonpsychiatrie. Tijdens de opname kan
de psycholoogde patiënt ook helpen bij het zoeken naar
gespecialiseerdecentra voor de opvolging na het ontslag.
Deze psycholoog wordt via een samenwerkingsovereen
komst met het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus in
Sint-Denijs-Westremter beschikking gesteld.

] Pastorale dienst:
godsdienstige of morele
bijstand
Ziekte confronteert de mens met de broosheid en de
kwetsbaarheid van het bestaan. Een zieke mens heeft
tijd om na te denken. Daarom kan het ziek-zijn, naast
medische vragen, ook zin- en geloofsvragen oproe
pen. Misschien verlangt u tijdens uw opname om de
beleving van het ziek-zijn met iemand te delen in een
ontmoeting, een gesprek of een ritueel.
Ons ziekenhuis werkt vanuit een christelijke visie met
aandacht voor elke levensbeschouwing. De vrijheid
van filosofische en godsdienstige overtuiging is voor
ieder patiënt gewaarborgd. Een bedienaar van diverse
godsdienstige gemeenschappen of een lekenraadgever
zal u bezoeken wanneer u dat wenst. Daarvoor kan u
het formulier voor morele,religieuze en filosofische
bijstand invullen en afgeven aan het onthaal.
Onze ziekenhuispastores willen een eigen bijdrage
leverenin het geheel van de zorgverlening die de
patiëntwil helpen om ‘heling’ te vinden. Zij zijn opgeleid
om te kunnen omgaan met levens- en geloofsvragen.

] Palliatieve zorgen
Ook voor zieken die niet meer kunnen genezen en
hun familie hebben wij een hart binnen ons ziekenhuis.
Spreek erover met uw behandelende arts en hulp
verleners en vraag hen informatie.
Palliatieve zorg en menswaardig sterven is een recht.
Op initiatief van uzelf, uw familie, de behandelende arts(en) of
de verpleegkundigen kan het begeleidingsteam (het palliatief
support team) ingeschakeld worden. U kan de teamleden
bereikenvia de verpleegkundige op de afdeling of rechtstreeks
op het bureel van het team en gedurende de volgende uren:

< maandag, dinsdag en vrijdag: van 9.30u tot 17.00u
< donderdag: van 9.30u tot 19.00u
< woensdag: van 8.30u tot 12.30u.
Voor meer informatie kan u de folder raadplegen die te
verkrijgenis bij de palliatieve dienst.

Op vele manieren kan u met hen in contact treden:

< persoonlijke ontmoeting en gesprek, een
luisterendoor

< communie: u kan op zondag en eventueel dagelijks
de communie ontvangen

< gebeden en rituelen: Gods sterkende en troostende
aanwezigheid kunnen we laten spreken in een gebed
of ritueel, u kan ook een ziekenzegen ontvangen.

< gemeenschappelijke gebedsvieringen: op de dag

zaal van de geriatrie organiseren we regelmatig een
gemeenschappelijke ziekenzalving of een andere
liturgische viering waarbij onze Godsverbondenheid
tot uiting gebracht wordt

In de kapel in het ziekenhuis kan u terecht voor
een momentvan stilte, bezinning of gebed. Zij is
toegankelijkoverdag en is gelegen op de eerste
verdieping.
Hoe kan u de pastorale dienst bereiken?
U kan zelf een bezoek vragen via de verpleegkundigen
of via het onthaal (telefoon: 11), ook als u op consulta
tie komt of behandeld wordt in het dagziekenhuis.
Voor meer informatie kan u de folder ‘pastorale dienst’
raadplegen. U kan die verkrijgen op de opnamedienst.

] Het ONCO-TEAM
Het ONCO-TEAM begeleidt patiënten met een
oncologischeaandoening en hun naasten doorheen
het volledige ziekteproces. De patiënt wordt in zijn/
haar totaliteit benaderd vanuit een multidisciplinaire
samenwerking. Op vraag van patiënt, familie en/of
behandelend arts kan het ONCO-TEAM ingeschakeld
worden.
Het medische luik, bestaande uit diagnostiek, behandeling en
follow-up van kanker, wordt ingevuld door de arts en het ver
pleegkundig team.
Het ONCO-TEAM ontfermt zich over de psychologische, finan
ciële, relationele, sociale en verpleegkundige aspecten van de
zorg voor de kankerpatiënt. We trachten zoveel mogelijk in te
spelen op uw behoeften en willen graag een steun voor u zijn
doorheen het hele ziekteverloop.
Voor meer informatie verwijzen we naar de folder die te
verkrijgenis bij de mensen van het ONCO-TEAM.

] Kinesitherapie
De dienst KINE-FYSIOTHERAPIE werkt met een aantal
gespecialiseerdekinesitherapeuten. Elke patiënt heeft naast
zijn behandelende arts ook een verantwoordelijke kinesithera
peut, wat de communicatie en de teamwerking ten goede komt.
De kinesitherapeutische behandelingen gebeuren in de kinezaal
of op de kamer.
Enkele aspecten van de kinesitherapie:

< Manuele, individuele behandeling
< Begeleiding, gangreëducatie en functionele reëducatie
< De fysiotherapie omvat de elektro-, warmte- en koude
therapie waarvoor speciaal uitgeruste lokalen ter
beschikkingstaan

< Mecanotherapie
< Postnatale kinesitherapie
< Hart- en ademhalingskinesitherapie
< Lymfedrainage
< Op de afdeling geriatrie: actieve en passieve mobilisatie,
zowel individueel als in groep.

] Ergotherapie
De voornaamste taak van de ergotherapie is de zelf
activiteit bevorderen en de motorische en mentale
mogelijkheden op peil houden en trainen.
Concreet betekentdit:

< Training van activiteiten van het dagelijks leven (A.D.L)

en huishoudelijke training:
een individuele training om zichzelf optimaal te leren
behelpen in alle activiteiten van het dagelijks leven
(zich verplaatsen, toiletgebruik, wassituatie, maaltijd
gebeuren, koffie zetten, boterhammen smeren, …). Dit
gebeurt door vaardigheden aan te leren en door gebruik
te maken van gepaste hulpmiddelen.

< Observeren en stimuleren van mentale en sociale

vaardighedentijdens de groepsactiviteiten en sociocultureleactiviteiten (muzieknamiddag, diavoor
stelling, …)

< Orthesevoorziening: vervaardigen van zowel statische
als dynamische orthesen

< Advies betreffende rolstoeltype, wagen- en woning
aanpassing, gepaard gaande met huisbezoek en
eventuelefollow-up

] Logopedie
Bij spraak- taal- of slikstoornissen kan er een beroep
wordengedaan op een logopedist.

Sint-Vincentiusziekenhuis vzw
Schutterijstraat 34
9800 Deinze
1 09 3 8 7 7 1 1 1
t 09 3 8 7 7 0 3 9
@ info@azstvdeinze.be
U www.azstvdeinze.be

] Centrale aansprakelijkheid,
bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en patientenrechten
] Bescherming van
de persoonlijke levenssfeer
(de wet van 8/12/1992):
Ingevolge de artikelen 15 en 17 quater
van de ziekenhuiswet heeft een zieken
huis de verplichting voor iedere patiënt
een patiëntendossier aan te leggen dat
in het ziekenhuis moet bewaard worden.
Daarin worden de nodige verpleegkun
dige en medische gegevens opgenomen
om een optimale verzorging en behande
ling te kunnen garanderen. U hebt recht
op inzage en u kunt een kopie hiervan
aanvragen (de kosten voor het kopiëren
worden aangerekend).

informatie over uw gezondheidstoestand
meegedeeld worden aan derden, tenzij
dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien. Al
onze medewerkers zijn gebonden door
het beroepsgeheim over alles waar zij
beroepshalvekennis van nemen. Zonder
uw toestemming mag niemand aanwezig
zijn bij een behandeling of onderzoek,
tenzij deze aanwezigheid strikt noodza
kelijk is.

opnamedienst, waar een kopie van deze
wet tot uw beschikking ligt. U kan er
tevensinzage krijgen in het reglement
dat binnen het Sint-Vincentiusziekenhuis
is uitgewerkt, teneinde de bescherming
van de privacy te waarborgen.

] Centrale aansprakelijkheid

Het aanleggen en bewaren van patiënten
dossiers gebeurt conform de wet van
8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer. Er mag geen

Voor verdere informatie over de bepalin
gen van de privacy-wet van 8 december
1992, kan u desgewenst terecht bij de

Conform artikel 17novies van de wet op
de ziekenhuizen rust de centrale aan
sprakelijkheid bij het ziekenhuis wat de
naleving betreft van de rechten van de
patiënt door de beroepsbeoefenaars,
werkzaam in het ziekenhuis. Dit houdt
in dat het ziekenhuis kan worden aan
gesproken op de schending van de
patiëntenrechtendoor de werknemers.

] Patiëntenrechten
(de wet van 22/8/2002)

c

e

De wet op de patiëntenrechten somt
al uw rechten op. U vindt ze hieronder
bondigweergegeven.
a

Recht op kwaliteitsvolle
dienstverlening:

Elke patiënt heeft recht op een deskun
dige en kwaliteitsvolle zorgverlening in
functie van de medische kennis en van
de beschikbare technologie met respect
voor de menselijke waardigheid en voor
de autonomie van de patiënt, zonder enig
onderscheid (vb. sociale klasse, seksuele
geaardheid, filosofische overtuiging).
b

Recht op vrije keuze en recht op
wijziging van deze keuze:

De patiënt heeft recht op vrije keuze van
zorgverstrekker en heeft tevens recht
op wijziging van deze keuze behoudens
de beperkingen opgelegd door de wet en
door de omstandigheden eigen aan de
organisatie.

Andere zorginstellingen of zorgverstrek
kers krijgen slechts inzage in uw dossier
als u daartoe de toestemming hebt gege
ven of u er zich niet hebt tegen verzet.

Recht op informatie:

Patiënt heeft recht op de nodige infor
matie waardoor hij/zij een inzicht krijgt
in zijn/haar gezondheidstoestand (diag
nose) en de vermoedelijke evolutie ervan,
behalve wanneer hoogdringendheid dit
niet toelaat.
De patiënt heeft recht op informatie in
begrijpelijke taal.
De patiënt heeft het recht om niet
geïnformeerdte worden tenzij dit een
ernstig nadeel voor de gezondheid van de
patiënt en derden oplevert.
d

Patiënt heeft recht op een zorgvuldig
bijgehouden dossier dat veilig bewaard
wordt.
Patiënt heeft recht op rechtstreekse
inzage in zijn patiëntendossier en kan
zich hierbij laten bijstaan of vervangen
door een persoon naar keuze.
De patiënt heeft, tegen betaling (€ 0,10
per kopie met een max van € 25), recht op
een afschrift van zijn patiëntendossier.
f

Recht op toestemming:

Geen enkele zorgverstrekking of behan
deling mag uitgevoerd, verder gezet of
gestopt worden zonder de voorafgaande
lijk geïnformeerde vrije toestemming van
de patiënt.
De patiënt heeft ten allen tijde het recht
om deze toestemming in te trekken.

Recht op een zorgvuldig bijgehouden
en veilig bewaard dossier:

Recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer:

Cfr. hierboven.
g

Recht op de meest aangepaste zorg
ter bestrijding van de pijn.

Recht op het voorkomen van, aandacht
hebben voor, evalueren, behandelen en
verzachten van pijn.
h

Klachtenbemiddeling

De patiënt heeft het recht om een klacht
neer te leggen bij de ombudsdienst in het
ziekenhuis (09/387 73 83).

Wenst u nog meer informatie dan kan u ook terecht op onze website:
www.azstvdeinze.be onder de rubriek patiënt/de ombudsdienst/patiëntenrechten

