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Welkom
Wij heten u van harte welkom op onze afdeling.

Als afdeling staan wij in voor een aangename en gevarieerde revalidatie
in combinatie met een professionele zorgverlening.

Algemene informatie
 Onze afdeling beschikt over 27 bedden, waarvan 11 éénpersoons-

en 8 tweepersoonskamers.

 Elke kamer beschikt over een:

• Toilet

• Wastafel

• Koelkast

• Tv-distributie

• 1 telefoon per patiënt: een telefoonnummer is te bekomen aan
de receptie op het gelijkvloers

 Dagelijkse activiteiten gebeuren in comfortabele dagkledij en
stevig gesloten schoeisel.

 Indien u het wenst, kan u een afspraak maken voor:

• Kapper: komt op vraag (dinsdagvoormiddag)

• Pedicure: komt op vraag

 Wij vragen de familie van de patiënt om hiervoor vooraf te betalen
aan de receptie op het gelijkvloers.
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 Dagelijks kan u als patiënt genieten van een tas koffie en op
donderdag een stukje taart. Dit wordt aangeboden in de namiddag
op de kamer.

 De opnameduur is van tijdelijke aard en wordt individueel
bepaald. Deze hangt onder andere af van de functionele
zelfredzaamheid van de patiënt.

 De ontslagdatum wordt in de wekelijkse teamvergadering (op
vrijdagnamiddag) besproken.

 De exacte datum wordt u tijdig meegedeeld door de behandelende
arts of sociaal verpleegkundige.

 De bezoekuren zijn afhankelijk van het tijdstip van revalidatie
van 14u tot 20u. De revalidatie kan voor sommige patiënten duren
tot 15u. Hou hier eventueel rekening mee bij gepland bezoek. Graag
aanbellen in het weekend en na 19 uur.
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WIFI

WIFI is gratis verkrijgbaar. 

Internet: OLVZWLWEB – code: fzNu+EsF

Bedside briefing (tussen 13u en 13u30) - klik hier

Wij willen u graag betrekken bij de informatieoverdracht van de 
vroegdienst naar de avonddienst en daarom gebeurt dit aan bed. Zo 

weet u meteen wie er op dat moment voor uw verzorging 
verantwoordelijk is en krijgt u de mogelijkheid om zelf een woordje 

mee te spreken als het over uw verzorging gaat of behandeling.
Voor meer informatie over Bedside briefing kan u bij de digitale 

versie (zie OLV website) van deze brochure doorklikken op klik hier.  

https://webshare.iprova.be/v53xkh23lvhofoxn
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Het revalidatieteam
Met de verschillende disciplines wordt er samengewerkt binnen een
multidisciplinair team. Elk vanuit zijn/haar invalshoek wordt aan de
patiënt de meest optimaal zorg gegeven.

Behandelende artsen

Geriaters

Hoofd-geneesheer
Dr. Patty Souffriau

Dr. Isabelle 
Depoot

Dr. Ria 
Fabri

Dr. Gielke
Monsieur

Dr. Katrien 
Denys

De Geriater komt 3x/week langs samen met de hoofdverpleegkundige
of verantwoordelijke van de verpleging.



Revalidatieartsen

Dr. Dirk 
Defrancq

Dr. Isabelle 
Denutte

Wekelijks is de revalidatiearts aanwezig.

Op vrijdagnamiddag is er teamvergadering waar uw vorderingen 
en problemen besproken worden. 

Op dit teamoverleg zijn alle disciplines aanwezig: geriater, 
revalidatiearts, verpleging, kinesist, ergotherapeut, logopedist en 

sociale dienst. 

Op deze vergadering wordt de mogelijke ontslagdatum ook 
besproken. 
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Dr. Lize
Raes



Verpleging 

Het verpleegkundig team staat
in voor:

 een goede zorgverlening.

 begeleiding, sturing en onder-
steuning bij het herwinnen van
een gedeeltelijke of volledige
zelfstandigheid/zelfredzaamheid
van u als patiënt.

Hoofdverpleegkundige
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Voor informatie, 

problemen en/of 
vragen kunt u steeds 
bij Yara terecht op het 
nummer 054/31 21 02.Yara Roelands

Hoofdverpleegkundige 
SP-Ninove



Kinesitherapie

Kinesitherapeuten

 Elke patiënt wordt volgens zijn individuele behoeften en
mogelijkheden behandeld.

 De doelstellingen worden samen met de patiënt besproken bij een
intakegesprek op de dag van aankomst. Op de dag van aankomst is
er geen revalidatie. De revalidatiearts stelt een revalidatieprogramma
op en volgt dit ook op.

 De revalidatie is van maandag tot en met donderdag in 3 groepen
met ongeveer 10 patiënten. Dit kan zijn van 8u-10u, van 10u-12u of
van 13u-15u. Nieuwe patiënten sluiten altijd aan in de groep van
13u-15u. Gedurende deze 2 uren revalidatie wordt zowel
kinesitherapie als ergotherapie gegeven. Om de privacy van alle
patiënten te respecteren vragen wij de bezoekers om niet naar de
revalidatiezaal te komen maar even te wachten op de kamer.

 Vrijdag is de revalidatie in 2 groepen met ongeveer 14 patiënten van
8u tot 10u of van 10u tot 12u. Eerst worden er 2 testen afgenomen
waarbij de gangrevalidatie en de algemene spierkracht geëvalueerd
wordt. Nadien wordt er een groepsles gegeven zijnde valpreventie
(1ste vrijdag van de maand) of oefeningen die zelfstandig op
kamer/thuis uitgevoerd kunnen worden op een veilige manier.

 Omdat er in het weekend geen therapeuten aanwezig zijn, wordt er
bij opname reeds een oefenbundeltje afgegeven die in de groepsles
ook nog eens verduidelijkt worden.

7



8

Ergotherapie

Verantwoordelijke ergotherapeuten

 Ook hier wordt er vertrokken vanuit de mogelijkheden van de patiënt
en rekening gehouden met de beperkingen.

 Doel: vergroten van de zelfredzaamheid.

• Kan u zich zelfstandig wassen en aankleden? Is het mogelijk om
veilig in en uit de zetel en het bed te komen? Hoe moet u een
gevallen voorwerp oprapen?

 Twee wekelijks geven de kinesitherapeut en ergotherapeut een
informatiesessie valpreventie.

 Indien het noodzakelijk is kan uw familie/begeleider een afspraak
maken met één van de therapeuten om te bekijken in hoeverre de
doelstellingen bereikt zijn. Het kan ook zijn dat de therapeuten om
een afspraak met uw familie/begeleider vragen om hen aan te leren
hoe zij u op een veilige manier kunnen begeleiden in de thuissituatie.

 U als familielid kan hen bereiken op het nummer: 054/31.20.77

Sabine Schouppe Glenn Vermoesen



Sociale dienst

Verantwoordelijke sociale dienst

Tijdens uw verblijf zal onze sociaal assistente u en/of uw familie
contacteren.

Zij brengt de thuissituatie vóór opname in kaart en bekijkt welke
thuishulp, thuiszorgmateriaal, attesten... er bij ontslag noodzakelijk zijn
om een goede thuisopvang mogelijk te maken.

Indien terugkeer naar huis niet meer mogelijk wordt geacht, gaat de
sociaal assistente, samen met u en/of familie op zoek naar een
thuisvervangende oplossing, gaande van kortverblijf, herstelverblijf… tot
een definitieve opvang in een rust- en verzorgingstehuis.

Zij doet dit steeds in samenspraak met het para-medisch-verpleegkundig
team.

De sociale dienst is altijd bereid te helpen wanneer u en/of familie
vragen heeft van administratieve, financiële of relationele aard.


U en uw familie kunnen 

steeds contact nemen op 
maandag, donderdag en 
vrijdag. Tel 054/31 20 07 

of 053/72 42 44.
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Jelke Van Papeghem



Logopedie
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Logopediste

 Wanneer:

• Indien u klachten ervaart omtrent het slikken, spraak- of
taalvaardigheden kan logopedische revalidatie opgestart
worden.

• Bij geheugenmoeilijkheden kan logopedische revalidatie echter
ook aangewezen zijn.

• De logopediste komt langs op vraag van de behandelende arts.

 Aanpak:

• Samen met de patiënt, familie en de omgeving wordt gezocht
naar de best passende behandeling.

• Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de
patiënt bestaat de logopedische revalidatie uitsluitend uit
individuele behandelingen.

 U kan steeds bij haar terecht voor informatie en adviezen omtrent de
slikfunctie, communicatie of geheugen.

Marie Decrem



Pastorale dienst/Aalmoezenier (E. H. Herman Meganck)

Indien u dit wenst, komt de Aalmoezenier dagelijks langs. Elke zaterdag
wordt gevraagd of u op zondag de communie wil ontvangen.

Psychologe (Myriam Verhas)

Telefonisch te bereiken (op vraag van de arts/het team).

Diëtiste (Petra Faut)

Komt 2 x per week langs: maandag en vrijdag.

Schoonmaak

De schoonmaakploeg staat in voor de netheid van de kamer, gang en
andere ruimtes.

Informatiebrochures

De digitale versie van deze en andere informatiebrochures vindt u op
de website www.olvz.be. Klik hiervoor op diensten en daarna op de
gewenste afdeling. De brochures vindt u onder het luik “Patiëntinfo”.

Mynexuzhealth

Voor informatie om uw mynexuzhealth
te activeren klik hier. Mynexuzhealth is 
een beveiligde webapplicatie en app voor 
patiënten van alle nexuz-ziekenhuizen, 
waarmee u toegang krijgt tot uw 
persoonlijk patiëntendossier. 
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http://www.olvz.be/
https://webshare.iprova.be/nl6r11md2rx47x3c


Contactgegevens 

Hoe kan u ons contacteren?

Campus Ninove

Biezenstraat 2 – 9400 Ninove

 Hoofdverpleegkundige Yara Roelands: tel 054/31 21 02

 Onthaal SP-Ninove: tel 054/31 21 04

 Sociale dienst: tel. 054/31 20 07 of 053/72 87 50

 Kinesitherapeut: tel. 054/31 20 77

 Ergotherapeut: tel. 054/31 20 77
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Noodsituatie na 
ontslag uit het 

ziekenhuis? 

 Bel uw huisarts of 
huisarts van wacht 

 Zo nodig bel 100 

D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van
algemene aard en is bedoeld om u een
globaal beeld te geven van de zorg en
voorlichting die u kunt verwachten. In
iedere situatie, en dus ook de uwe,
kunnen andere adviezen of procedures
van toepassing zijn. Deze brochure
vervangt dus niet de informatie die u van
uw behandelend arts reeds kreeg en die
rekening houdt met uw specifieke
toestand. Zijn er na het lezen van deze
brochure nog vragen schrijf deze
eventueel op en bespreek ze in ieder
geval met uw behandelend arts.

Versie 17/02/2020
Goedgekeurd door Yara Roelands
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