
INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN

CHRONISCHE AANDOENINGEN
Dienst B4





INHOUD

 1.  WAT IS EEN DIENST SP-CHRONISCHE AANDOENINGEN? ...........................5
 2.  KENMERKEN VAN ONZE SP-DIENST ..........................................................6

 Openheid
 Persoonlijke zorg
 Toegankelijkheid
 Hoog comfort

 3.  HET MULTIDISCIPLINAIR TEAM ................................................................8
 3.1  De kinesitherapeuten
 3.2  Logopedisten
 3.3  Ergotherapeuten
 3.4  Sociaal werkers
 3.5  Psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen
 3.6  Andere paramedici
 DAGINDELING

 4.  HET ONTSLAG ........................................................................................11
 5.  PRAKTISCHE WEETJES ............................................................................12

 5.1  Bezoekregeling
 5.2  Telefoon en internet
 5.3 Roken
 5.4 Sociale dienst

 6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATIËNT ................................................13
 7. OMBUDSDIENST ....................................................................................13
 8. KOSTEN VAN UW VERBLIJF .....................................................................14
 9. CONTACT ...............................................................................................14



4

Mevrouw,
Mijnheer,
 
Welkom op de gespecialiseerde dienst chronische aandoeningen. 
Onze afdeling bevindt zich op de vierde verdieping, blok B. De 
hoofdverpleegkundige is Tamara Pieters.

Op deze verpleegeenheid worden patiënten opgenomen met een chronische 
problematiek en met een acute pneumologische problematiek. Met de 
beschikbare medewerkers en middelen stellen wij dagelijks alles in het werk 
om kwaliteitsvolle zorg te bieden en tegelijkertijd uw verblijf zo aangenaam 
mogelijk te maken.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Wij wensen u alvast 
een aangenaam verblijf en een spoedig herstel.
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1. WAT IS EEN DIENST SP-CHRONISCHE AANDOENINGEN?

De dienst SP chronische aandoeningen is een hospitalisatieafdeling voor 
patiënten die een voortgezette medische behandeling vereisen omwille van 
een chronische aandoening. Op deze dienst komen vooral patiënten die een 
multidisciplinaire opvang nodig hebben om hun fysieke, psychische en sociale 
mogelijkheden op een zo hoog mogelijk peil te houden, of te brengen.

Voor iedere patiënt wordt een individueel multidisciplinair behandelingsplan 
opgesteld waarin zijn/haar noden én mogelijkheden centraal staan. De 
functie van deze gespecialiseerde dienst is zodanig uitgerust dat in de 
specifieke behoeften van de individuele patiënt kan worden voorzien. Om 
hieraan tegemoet te kunnen komen beschikt de dienst over specifieke 
architectonische en functionele mogelijkheden.

Medewerkers en middelen staan ter beschikking u een optimale 
levenskwaliteit te bieden. Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, 
kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal werkers en psychologen 
staan voor u klaar om op de zaal of in de ontspanningsruimtes (ergo lokaal, 
kinezaal, ontspanningsruimte) samen met de u te streven naar het hoogst 
haalbare.

Om de continuïteit van de opvang en de zorgverlening te waarborgen, 
is er bovendien een functionele binding opgezet met de extramurale 
voorzieningen en diensten voor huisvesting of thuisverzorging indien u dit 
nodig heeft. Het gaat dan om contacten met rusthuizen, verzorgingstehuizen, 
diensten voor thuisverzorging, enz.
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2. KENMERKEN VAN ONZE SP-DIENST

Openheid
Wij vinden het belangrijk om er te zijn voor u en uw familieleden, onze 
medewerkers staan open voor spontane communicatie. Afspraken met 
individuele artsen zijn steeds te bespreken met de medewerkers.

Persoonlijke zorg
De medische opvolging gebeurt ook op onze afdeling door de behandelende 
arts die u had op de acute dienst. Verpleegkundigen en zorgkundigen 
staan in voor de dagelijkse zorg en medische ondersteuning, samen 
met de verschillende therapeuten zoals kinesisten, ergotherapeuten, 
logopedisten, enz. Deze therapeuten hebben vooral een adviserende en 
informatieverstrekkende functie en zullen zo nodig ook betrokken worden in 
uw behandelingsplan en/ of zorgplan.

Toegankelijkheid
De architectonische uitrusting is, gelet op het langdurige verblijf, ingericht 
om de nodige levenskwaliteit te bieden. Zo is de dienst volledig toegankelijk 
voor invalide- en/of rolstoelpatiënten. Er zijn geen oneffenheden in het 
vloeroppervlak, noch treden of trappen. Leuningen en handgrepen zijn 
aanwezig in de gangen en in de sanitaire lokalen. De dienst beschikt over 
voldoende rolstoelen, looprekken en hulpmiddelen om de mobiliteit te 
vergemakkelijken. Alle bedden op de dienst zijn in hoogte verstelbaar, geleed 
en mobiel. Alle kamers beschikken over een patiënten-oproepsysteem. In 
elke kamer kan zuurstof toegediend worden. Indien nodig zijn voor patiënten 
met een specifieke chronische pneumo-pathologie mobiele en niet mobiele 
aspiratiemogelijkheden voorzien.
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Hoog comfort
Omwille van het langere verblijf dat u nodig heeft willen we er graag zorgen 
dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk verloopt. Daarvoor hebben we een 
ingericht lokaal ter beschikking: een zaal voor ergo- en fysiotherapeutische 
oefeningen en behandeling. Deze zaal is ook geschikt voor ontspanning 
(kaartspel, kranten lezen, …) en groepstherapie. Een fijne bijkomstigheid 
is dat u vanuit dit lokaal een mooi uitzicht heeft over de omgeving van 
Tongeren.
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3. HET MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Het team Chronische aandoeningen B4 is een getraind multidisciplinair team. 
Een goede onderlinge samenwerking en een goede communicatie met u als 
patiënt zijn noodzakelijk om een goed resultaat te bereiken.
Wekelijks wordt een multidisciplinair overleg gehouden bestaande uit 
de hoofdverpleegkundige, een kinesitherapeut, een logopedist, een 
ergotherapeut, een sociaal werker, een psycholoog of psychiatrisch 
verpleegkundig en indien nodig andere paramedici.

3.1 De kinesitherapeuten
Kinesitherapeuten werken aan bewegen, lenigheid, coördinatie en evenwicht, 
spierfunctie en correcte houding. Zij werken ook aan uithoudingsvermogen, 
juiste ademhaling en pijnbestrijding bij bijvoorbeeld contracturen.

3.2 Logopedisten
Logopedisten behandelen spraak- en begripstoornissen, maar ook 
slikstoornissen.

3.3 Ergotherapeuten
Ergotherapeuten leren u vooral opnieuw de praktische activiteiten van het 
dagelijkse leven (wassen, kleden, stappen, fijne motoriek) met een maximale 
zelfstandigheid als doel. Zij zullen in voorkomend geval ook testen doen om 
mogelijkheden, beperkingen in kaart te kunnen brengen.

3.4 Sociaal werkers
Sociaal werkers zorgen samen met patiënt en familie voor een optimale 
mantelzorg. Thuisverpleging of kinesitherapie thuis en de nodige 
hulpmiddelen en aanvragen tot tegemoetkoming of terugbetaling, moeten 
zorgen voor een naadloze overgang van de zorg bij ontslag.
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3.5 Psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen
Psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen zijn steeds oproepbaar.

3.6 Andere paramedici
Aan de hand van indicatoren zoals decubitus, voeding, fixatie en pijn voorziet 
men eveneens beleidsmatige opvolging waarbij andere paramedici zoals 
diëtisten, ziekenhuishygiëniste en de verpleegkundig pijnspecialist worden 
betrokken.

Opmerking: Voor uw comfort kunnen wij ook beroep doen op een kapper 
en een pedicure. Zij zijn niet in dienst van az Vesalius. U kunt telefonisch een 
afspraak maken en u dient zelf contant te betalen. Contactgegevens en prijzen 
vindt u op het prikbord aan de verpleegpost.
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DAGINDELING

07.00 uur Opnames
Patiënten tour en medicatiebedeling en/of 
parametercontrole

08.00 uur Ontbijt
Start patiëntenverzorging

11.30 uur Medicatiebedeling/ patiëntenronde
Middagmaal

14.00 uur Start bezoekuur

14.15 uur Zorgoverdracht door de verpleegkundigen

15.00 uur Medicatiebedeling /patiëntenzorg/parametercontrole

17.00 uur Medicatiebedeling

17.30 uur Avondmaal

20.00 uur Einde bezoekuur
Patiënten tour en medicatiebedeling

21.45 uur Start nachtdienst
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4. HET ONTSLAG

Na toestemming van uw behandelende arts mag u het ziekenhuis verlaten.

Bij ontslag krijgt u een ontslagbundel mee, met een verwijsbrief voor de 
huisarts (eventueel digitaal verstuurd door uw behandelend arts), een 
geactualiseerde en gevalideerde medicatiefiche, medicatievoorschriften, zo 
nodig een verslag voor de thuisverpleegkundige, eventueel aangevuld met 
nota’s vanuit de dienst patiëntenbegeleiding, kinesitherapie, ergotherapie, 
logopedie of diëtist. Ziekenhuismedicatie wordt niet naar huis meegegeven.

De ontslagbundel is samengesteld opdat de zorgverlening in de thuissituatie 
naadloos kan aansluiten op deze in het ziekenhuis. Om de continuïteit van 
de zorgverlening te waarborgen, vragen wij u om dit dossier bij iedere 
hospitalisatie mee te brengen, aangevuld met recente informatie over de 
verzorging in de thuissituatie, en zeker ook een geactualiseerde medicatielijst.
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5. PRAKTISCHE WEETJES

5.1 Bezoekregeling
Onze bezoekuren zijn dagelijks van 14.00 tot 20.00 uur. In het belang van onze 
patiënten vragen wij u en uw bezoekers om deze tijden te respecteren. Om de 
privacy van de patiënt te respecteren vragen wij bezoekers om de kamer te 
verlaten bij verpleegkundige zorg, doktersbezoek, of interventie van andere 
paramedici.

5.2 Telefoon en internet
Het gebruik van een gsm is toegelaten. Op elke kamer is er ook een vast 
toestel aanwezig. U bent dus bereikbaar op het telefoonnummer dat op de 
kamer aanwezig is. Om zelf te kunnen bellen heeft u een telefoonkaart nodig. 
U kunt een telefoonkaart voor een waarborg van 20 euro verkrijgen aan de 
balie in de centrale inkomhal.

Het ziekenhuis beschikt over een draadloos netwerk (WiFi) waar u gebruik 
van kan maken:
• Ga naar AZV_Guest
• Duid het vinkje aan
• Klik op de knop “Complete Registration”

5.3 Roken
In ons ziekenhuis geldt een totaal rookverbod. Wie wil roken kan dat buiten 
het ziekenhuis, er is een rokerscabine aan de parking.

5.4 Sociale dienst
Een ziekenhuisopname is vaak ingrijpend. Als patiënt wordt u geconfronteerd 
met persoonlijke of familiale problemen, moeilijkheden van sociale of 
administratieve aard, vragen omtrent uw ontslag,… In ons ziekenhuis 
staan diverse medewerkers voor u klaar om u hierbij te ondersteunen. 
Indien u tijdens uw verblijf problemen ervaart, kan u zich wenden tot de 
verpleegkundigen, zij zoeken samen met u naar een oplossing of brengen u in 
contact met de juiste persoon.
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6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATIËNT

In België gelden acht patiëntenrechten die wettelijk zijn vastgelegd (22 
augustus 2002):

• Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
• Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
• Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand
• Vrij toestemmen in een tussenkomst met voorafgaande informatie
• bis. Vernemen of de beroepsoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om 

zijn beroep uit te oefenen
• Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met 

mogelijkheid tot inzage en afschrift
• Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer
• Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst
  
Er zijn ook plichten voor de patiënt: U geeft juiste informatie over uw 
identiteit, u geeft juiste informatie over uw thuismedicatie, u verleent uw 
medewerking, u respecteert de zorgverlener en u leeft de huisregels na.

7. OMBUDSDIENST

Hebt u een suggestie of stelt er zich een probleem waarvoor u zelf geen 
oplossing hebt?
Maakt u bij ons een vervelende situatie mee of verloopt de communicatie 
niet zoals gewenst? Blijf niet met deze kwesties zitten en richt u tot de 
ombudsdienst.
Een brochure van de ombudsdienst is te verkrijgen op de dienst B4.
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8. KOSTEN VAN UW VERBLIJF

Zoals in elk ziekenhuis zijn aan uw verblijf in az Vesalius kosten verbonden. 
Het grootste gedeelte van uw verblijfskosten wordt ten laste genomen door 
het ziekenfonds, indien u in orde bent met uw ziekteverzekering. Als u een 
hospitalisatieverzekering hebt afgesloten dan kan de terugbetaling verschillen 
tussen de diverse maatschappijen. Gelieve tijdig een aangifte te doen bij uw 
persoonlijke verzekeringsmaatschappij.

De informatiefolder “Wat kost uw ziekenhuisopname” geeft een overzicht van 
deze kosten. U vindt deze folder bij de dienst inschrijvingen in de inkomhal en 
op onze website: www.azvesalius.be. Bespreek het financiële luik ook zeker 
met uw arts. Hij/zij kan voor u een individuele kostenraming laten opmaken 
bij de dienst facturatie.

9. CONTACT

Misschien hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen. Stel deze gerust 
aan de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Dienst Chronische aandoeningen B4 T. 012 39 64 34
Hoofdverpleegkundige Tamara Pieters T. 012 39 64 00
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Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11
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www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


