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Welkom

Mevrouw, mijnheer,

U werd vandaag opgenomen op de dienst pneumologie in het Onze Lieve

Vrouwziekenhuis. Vanwege het hele team heten wij u van harte welkom

op deze afdeling. Met deze brochure willen wij u informeren over uw

verblijf op onze afdeling.

Algemene informatie over administratie, ontslagprocedure, niet-medische

begeleiding, accommodatie… vindt u in de onthaalbrochure van het

ziekenhuis die u normaal gezien bij de opname-inschrijving hebt

ontvangen of op het infokanaal met de rolkrant van het ziekenhuis of op

de kamertelevisie of op www.olvz.be.

Indien u na het lezen hiervan nog vragen heeft, aarzel dan niet om

contact op te nemen met uw behandelende arts of één van de

verpleegkundigen. We wensen u een aangenaam verblijf in het OLV Aalst

en vooral een spoedig herstel.

Rookverbod

In het gehele gebouw, dus ook op de 

kamers van onze afdeling en in de toiletten. 

Er is een overdekte rookruimte op de 

parking langs de Keienberg (uitgang via D+O).

WIFI ‘OLVZWLWEB’

WIFI is gratis verkrijgbaar. Om toegang te 

hebben tot het netwerk als bezoeker moet U 

volgende code ingeven: fzNu+EsF
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http://iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=27c0c739-43de-4e3f-a3b8-aff72583bdaf


Voorstellig van het multidisciplinair team

Medisch team

De pneumoloog is een arts gespecialiseerd in longziekten. Naast

lichamelijke klachten, heeft hij/zij ook aandacht voor psychische en

sociale problemen.

Tijdens het bezoek van de arts hebt u de kans om vragen te stellen over

uw gezondheidstoestand, onderzoeken of de behandeling die u

ondergaat.

Dagelijks komt de arts bij u langs op de afdeling en volgt uw toestand

permanent op. In het weekend komt de pneumoloog van wacht langs,

die uw dossier en eventuele problemen met de verpleging bespreekt.

Op onze afdeling wordt u met

de beste zorgen omringd

door een multidisciplinair

team. Artsen en zorgverleners

van verschillende medische

disciplines hebben regelmatig

overleg en werken voor elke

patiënt een behandeling uit

op maat, die zo goed

mogelijk aansluit bij uw

specifieke noden en wensen.

Het team streeft ernaar om

topzorg te verlenen om zo uw

herstel zo vlot mogelijk te

laten verlopen.
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Er zijn 7 vaste stafleden die bijgestaan worden door 2 artsen in opleiding

voor pneumologie of interne geneeskunde. De artsen werken in

teamverband; het is dus mogelijk dat de arts waarbij u in observatie

bent, niet op de afdeling langskomt tijdens het weekend. Sommige

problemen worden besproken tijdens multidisciplinaire vergaderingen.

Artsen - pneumologen

Dr. VercauterDr. Watripont

Diensthoofd

Dr. Munghen

Dr. HardemanDr. BerendesDr. Tournoy

Dr. Adam

Dr. Hong Nguyen
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Hoofdverpleegkundige

Verpleegkundige team

De hoofdverpleegkundige van de afdeling, Nathalie Guns, wordt

bijgestaan door een volledig team van verpleegkundigen, zorgkundigen,

studenten, logistiek assistenten en onderhoudspersoneel.

De verpleegkundigen hebben als doelstelling uw zelfredzaamheid en

levenskwaliteit te verbeteren, daarom hebben zij ook oog voor andere

problemen zoals vallen, verwardheid, depressie, doorligwonden en

ondervoeding.

Nathalie Guns
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Kinesitherapeut

Indien de arts dit aanbeveelt zal de kinesitherapeut u begeleiden bij uw

revalidatie. Die is er voornamelijk op gericht om u weer mobiel en

zelfredzaam te maken. De oefeningen die u met de kinesitherapeut doet,

versterken de spieren en verbeteren uw conditie. Uiteraard wordt er

steeds rekening gehouden met uw persoonlijke mogelijkheden.

Diëtist(e)

De diëtist(e) peilt uitgebreid naar de voedingsgewoonten bij patiënten

met nood aan een aangepaste voeding of individueel voedingsplan.

Ondervoeding: we pakken het samen aan!

Om uw genezingsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het

belangrijk dat u de juiste voedingsstoffen krijgt. Om eventuele

ondervoeding tijdig op te sporen wordt bij elke patiënt op de afdeling

systematisch getest of hij/zij een risico loopt op ondervoeding. Indien er

risico is, krijgt men begeleiding van het voedingsteam. In nauw overleg

met de arts geven zij aan de patiënt praktische richtlijnen en tips voor

een verrijkt voedingspatroon.

Sociale dienst

De sociaal verpleegkundige helpt u

en uw familie bij niet-medische

vragen en problemen.

De sociale dienst biedt u een

luisterend oor; u kan bij hen terecht

voor een vertrouwelijk gesprek en

zij gaan met u op zoek naar een

geschikte oplossing voor na uw

ziekenhuisverblijf.
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Veel van onze patiënten hebben na hun ontslag uit het ziekenhuis extra

zorgen nodig. De sociale dienst helpt u bij het opstellen van een

thuiszorgplan. In dit plan worden afspraken gemaakt over de taken die

door de familie kunnen gebeuren en de taken waarvoor professionele

diensten zoals bejaardenhulp, thuiszorg … moeten worden ingeschakeld.

Het doel is om u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te

houden. Is dit niet meer mogelijk, dan zoekt de sociale dienst samen

met u naar alternatieven, zoals doorverwijzing naar een herstelverblijf,

een kortverblijf, een revalidatiecentrum, een serviceflat of een woon- en

zorgcentrum (WZC). Omwille van de lange wachtlijsten in deze

instellingen is tijdig inschrijven noodzakelijk en is het belangrijk dat u en

uw familie zo snel mogelijk contact opnemen met de sociale dienst.

Pastorale dienst

Aan elke verpleegafdeling is een pastor verbonden, waarop u vrijblijvend

een beroep kan doen. De pastores zijn opgeleid om te kunnen omgaan

met levensvragen en geloofsvragen. Zij kunnen u helpen door naar u te

luisteren, samen met u te zoeken naar zin, mee te leven met wat u

bezighoudt, of voor te gaan in een gebed of ritueel. Zij behoren zelf tot

de katholieke traditie maar ze zijn er voor alle patiënten en hun

familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. Iedereen heeft

immers levens- en zinvragen.

Twee keer per week is er binnen ons

ziekenhuis de mogelijkheid om de

communie te ontvangen (vrijdag en

zondag). Indien u dit wenst kan u de

verpleging de dag voordien verwittigen.

Elke laatste zondag van de maand is er

ook een gezamenlijke ziekenzalving om

11u. Wenst u beroep te doen op de

pastorale dienst, spreek gerust de

(hoofd)verpleegkundige aan!
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Oncologisch Psychosociaal Support Team (OPST)

Wanneer u als patiënt geconfronteerd wordt met kanker, worden u en uw

naasten begeleid door het Oncologisch Psychosociaal Support Team

(OPST). Uw ondersteunend team bestaat uit een verpleegkundig

specialist, een sociaal verpleegkundige of maatschappelijk werker en een

psycholoog.

Zij trachten u een luisterend oor te bieden en uw vragen te

beantwoorden. Tijdens uw opname is het mogelijk dat een medewerker

van het OPST bij u langskomt. Indien u verder nog vragen heeft kan u

hen steeds, tussen 8:30 en 16:30, telefonisch bereiken op onderstaande

telefoonnummers. Aarzel niet om contact op te nemen, zij helpen u

graag verder.

 Respiratoire oncologie

• Verpleegkundige specialist: tel 053/72 40 32

• Maatschappelijk werker: tel 053/72 40 13

• Psycholoog: tel 053/72 47 03
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Wat brengt u mee bij een opname?

Nachtkledij, handdoeken en toiletgerief. U brengt best uw eigen

medicatie mee naar het ziekenhuis voor de opstart van het

medicatiebeleid. U krijgt uw medicatie terug bij ontslag. Indien u een

medicatiefiche heeft, gelieve die mee te brengen. Tijdens uw verblijf

wordt uw medicatie afgeleverd door de ziekenhuisapotheek.

Verder brengt u alles mee wat nodig is voor de administratieve

afhandeling, zoals verzekeringspapieren, in te vullen attesten … Gelieve

deze formulieren tijdig te overhandigen aan de behandelende arts of

verpleegkundige. Vergeet uw naam niet te vermelden op deze

documenten.

Uw verblijf op de afdeling 

Dagindeling

 07.00 – 08.00 uur

• Goedemorgen!

• Medicatiebedeling

• Ontbijt

10



Om veiligheidsredenen vragen wij u om geen geld, juwelen of 

andere waardevolle zaken naar het ziekenhuis mee te nemen of 

op de kamer te bewaren. 



 Voormiddag

• Hygiënische zorgen

• Therapie

• Onderzoeken

 12.00 – 13.30 uur

• Medicatiebedeling

• Middagmaal

• Middagdutje

 Namiddag

• Therapie

• Onderzoeken

• Medicatiebedeling

• Bezoek

 16.45 uur

• Avondmaal

 18.00 uur

• Medicatiebedeling

• Bedritueel

• Slaapwel!
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Het belangrijk om steeds 

een zorgbandje te 

dragen waarop uw naam 

en geboortedatum vermeld 

staan. Indien u door 

omstandigheden geen 

zorgbandje draagt tijdens 

uw verblijf, gelieve dan de 

verpleging te verwittigen. 



Onderzoeken

Tijdens uw verblijf voeren we een aantal onderzoeken of ingrepen uit die

belangrijk zijn voor de diagnose of de behandeling.

Vooraf wordt u op de hoogte gebracht van welke onderzoeken/ingrepen

de volgende dag gepland zijn en of u hiervoor nuchter moet blijven. We

kunnen dit niet altijd 100% garanderen omdat er soms wijzigingen in de

planning optreden door onvoorziene omstandigheden. Wanneer er voor u

onderzoeken of ingrepen gepland zijn, vragen wij u om op de afdeling te

blijven.

Belangrijk om te weten
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BEZOEKUREN: van 14 tot 20u strikt 

Rust is belangrijk voor het herstel van onze patiënten. Daarom is 

het van belang dat de bezoekuren (elke dag van 14u00 tot 

20u00) strikt worden gerespecteerd. 

Slechts in uitzonderlijke situaties (bv. familie biedt hulp 

tijdens het eten) zijn afwijkingen op de bezoekuren toegestaan, 

maar enkel na overleg met de (hoofd)verpleegkundige.

Als u het nodig of wenselijk acht, mag uw familie (indien 

haalbaar) u helpen bij de maaltijden.



Speciale noden, allergieën, of andere belangrijke informatie moet u aan

de (hoofd)verpleegkundige melden.

Voor alle informatie over telefoon, radio, tv, internet… verwijzen wij u

naar het infokanaal op de kamertelevisie met de rolkrant van het

ziekenhuis of de website www.olvz.be.

Indien u gebruik wenst te maken van een vast telefoontoestel naast uw

bed, vraagt u dit gerust aan de verpleegkundige. Hij/zij zal u graag een

toestel en telefooncode bezorgen.

Terug naar huis

De arts zal u tijdig meedelen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.

De dag van uw ontslag krijgt u de nodige attesten, voorschriften en

formulieren alsook een medicatielijst. Deze medicatie wordt u tijdens

weekdagen voor één dag meegegeven.
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Wanneer u op vrijdag op

ontslag gaat, krijgt u voor

drie dagen mee, althans

indien voorradig op de

afdeling.

Indien u, tegen het

advies van de arts in, het

ziekenhuis zou willen

verlaten, dient u een

verklaring te onder-

tekenen waarbij u de

arts, verpleegkundigen en

de instelling van elke

verantwoordelijkheid

ontslaat. Zelfs indien u

weigert te ondertekenen,

kunnen noch uw arts,

noch de verpleegkun-

digen, noch de instelling

verantwoordelijk geacht

worden voor de gevolgen

van uw voortijdig vertrek.
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Wij wensen u een 

aangenaam verblijf in 

het OLV-ziekenhuis Aalst 

een vlot herstel en een 

goede thuiskomst.

Meer informatie over uw 

factuur en de ombudsdienst

van het ziekenhuis, vindt u in 

de algemene onthaalbrochure 

of op de website www.olvz.be.

We hopen van harte dat deze brochure u wat meer wegwijs heeft 

gemaakt op onze afdeling.

http://www.olvz.be/


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. 

Bedside briefing

Voor informatie over bedside briefing 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.

Informatiebrochures

De digitale versie van deze en

andere informatiebrochures van

onze dienst vindt u op de

website www.olvz.be. Klik

hiervoor op diensten en daarna

op “Pneumologie”. De brochures

vindt u onder het luik

“Patiëntinfo”.
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https://webshare.iprova.be/nl6r11md2rx47x3c
https://webshare.iprova.be/v53xkh23lvhofoxn
http://www.olvz.be/


Contactgegevens 

Campus Aalst 

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 

Hoe kan u ons contacteren?

 Verpleegafdeling: 053/72 42 37

 Sociale dienst: 053/72 48 95

 Secretariaat Pneumologie: 053/72 42 89

Hebt u na het lezen van deze brochure of tijdens uw behandeling nog 
vragen of problemen, dan kunt u terecht bij de (hoofd)verpleegkundige. 

Indien u als familie een arts wenst te spreken, kan dit steeds in de 
namiddag tussen 15u en 18u.

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 30/06/2020

Goedgekeurd door Nathalie Guns



Noodsituatie na 

ontslag uit het 

ziekenhuis? 

 Bel uw huisarts of 

huisarts van wacht 

 Zo nodig bel 100 

www.olvz.be
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