Geachte patiënt
Voor u is de wereld van het ziekenhuis wellicht niet zo bekend. Deze brochure heeft als
doel u wegwijs en vertrouwd te maken in en met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
campus Henri Serruys.
U vindt er ongetwijfeld een passend antwoord op al uw vragen. Aarzel niet uw
arts, de verpleegkundigen of de sociale dienst om bijkomende inlichtingen te vragen. Zij
zullen u graag helpen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Wij wensen u een spoedig herstel!

Namens het bestuur en alle medewerkers
Hans Rigauts
Algemeen directeur
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informatief

Het algemeen ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een autonome verzorgingsinstelling die ernaar streeft om
kwaliteitsvolle, humane en betaalbare zorg te bieden, dit in samenwerking met alle andere ziekenhuizen in de regio.
Deze zorg- en dienstverlening wordt aangeboden op 3 campussen: de campus sint-jan en de campus sint-franciscus -xaverius
in Brugge en de campus henri serruys in Oostende. Sinds de fusie heeft het ziekenhuis een opnamecapaciteit op de drie
campussen van 1221 bedden.
Ongeveer 330 artsen en 3450 personeelsleden zetten zich in voor een hooggespecialiseerde en accurate zorgverlening
ten behoeve van de bevolking van Brugge, Oostende en een zeer brede regio er rond. Een ruim aanbod van medische,
verpleegkundige en paramedische disciplines staat zo ter beschikking van tienduizenden mensen.
Deze onthaalbrochure is enkel van toepassing op de campus Henri Serruys.

Visie
Innovatieve referentiezorg voor iedereen:

• Innovatie
• Referentie: referentie in de regio, sturend in het centrum van het zorgnetwerk
• Zorg: zorgen voor patiënten en medewerkers door een persoonlijke aanpak
• Voor iedereen

Missie
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan voor zowel basiszorg als een zeer
gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg
aan te bieden. Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking
van de zorgverstrekkers. Het ziekenhuis zorgt voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de medewerkers
toelaat en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te
garanderen. Het ziekenhuis neemt initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit
een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.
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bereikbaarheid

campus Henri Serruys

wegbeschrijving:

met het openbaar vervoer of te voet:
Een wegenplan vindt u terug op onze website www.azsintjan.be,
Stadsbus

bereikbaarheid.

U neemt de bus van De Lijn nr.5 of 6, deze bus stopt ter hoogte
van ‘Petit Paris’. U volgt de richtingaanwijzer naar het AZ Sint-Jan

parking:

Brugge-Oostende AV campus Henri Serruys dewelke zich bevindt
op een 5-tal minuten wandelafstand.

De betaalparking is tijdelijk buiten gebruik.

U neemt de bus van De Lijn nr.7 die juist vóór de hoofdingang van

Parkeren op de overige ziekenhuisterreinen is verboden, dit omwille

de campus Henri Serruys stopt.

van de strikte reglementering opgelegd door de brandweer.

Intercitybus

Overtreding kan leiden tot bekeuring, blokkering en zelfs tot

Bij gebruik van de intercitybussen komende uit de richtingen

wegslepen van het voertuig.

Nieuwpoort, Torhout of Brugge stapt u af ter hoogte van ‘Petit Paris’.

Houders van een parkeerkaart voor mindervaliden kunnen gratis

U volgt de richtingaanwijzer naar het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

parkeren voor de voor hen voorbehouden parkeerstroken.

AV campus Henri Serruys dewelke zich bevindt op een 5-tal minuten wandelafstand.
Tram
Komt u met de tram dan stapt u best af ter hoogte van het Stedelijk
Zwembad van de Stad Oostende, u wandelt de Koninginnelaan
af naar ‘Petit Paris’ toe. U volgt de richtingaanwijzer naar het AZ
Sint-Jan Brugge-Oostende AV campus Henri Serruys dewelke zich
bevindt op een 5-tal minuten wandelafstand.
Indien u afstapt ter hoogte van het treinstation van Oostende kunt
u de stadsbussen nemen tot aan de campus.
Trein
Komt u met de trein, dan kunt u aan het treinstation de stadsbus
nemen zoals hierboven vermeld.
Te voet bevindt u zich op een 15-tal minuten wandelafstand van de
campus. Bekijk de kaart voor de juiste richting.
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opname

1. onmiddellijke opname

3. spoedopname

Na onderzoek door de arts blijkt dat een onmiddellijke opname

Voor dringende verzorging, al dan niet gevolgd door een

noodzakelijk is. In dat geval regelt u de formaliteiten met het onthaal

opname in het ziekenhuis, kan u dag en nacht terecht op onze

van de campus Henri Serruys dat tijdens de weekdagen open is van

spoedgevallendienst. In voorkomend geval vraagt u dat iemand van

07:00 uur tot 19:45 uur en in het weekend van 09:00 uur tot 19:45 uur.

uw familie contact opneemt met het onthaal om de gegevens over
uw identiteit, uw ziekenfonds of eventuele andere formaliteiten te
vervolledigen.

2. geplande opname

4. opname dagziekenhuis

De arts heeft een opnameformulier opgesteld. Bij de eigenlijke

Voor een aantal ingrepen en onderzoeken is er geen overnachting

ziekenhuisopname biedt u zich aan bij het onthaal waar de

noodzakelijk. U kan voor deze behandelingen terecht in het

administratieve formaliteiten worden vervuld. Bij inschrijving

dagziekenhuis. Wij vragen om u, volgens het afgesproken uur, aan te

overhandigt u het opnameformulier aan de medewerker van het

bieden op het dagziekenhuis heelkunde/inwendige (volg route 274),

onthaal. Het opnameuur is afhankelijk van de gemaakte afspraken

met het opnameformulier.

met de arts of afdeling. Zoals eerder gemeld is het onthaal tijdens de
weekdagen open van 7:00 uur tot 19:45 uur en in het weekend van
09:00 uur tot 19:45 uur.

5. betaling voorschot bij opname
Bij opname wordt een voorschot gevraagd conform de wettelijke
reglementering. Het bedrag is afhankelijk van de door u gevraagde
kamer. Dit voorschot betaalt u bij voorkeur met bancontact,
kredietkaart of overschrijving aan het onthaal. Het bedrag wordt in
mindering gebracht van uw eindfactuur.
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wat brengt u mee?

• naam en adres van de verzekeringsmaatschappij

1. administratief

• polisnummer van de verzekering van de werkgever
• eventueel schadegevalnummer

gewone ziekenhuisopname
• identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning

Aan het onthaal en op de spoedgevallendienst kan een document
verkregen worden voor de regisratie van deze gegevens.

• adres en telefoonnummer van de persoon tot wie men zich kan
wenden tijdens uw verblijf
• formulieren en/of de kaart van uw eventuele
hospitalisatieverzekering

Indien de facturen toch bij u thuis komen, dient u de rekening niet
door te sturen naar de verzekering maar terug te bezorgen aan de
dienst patiëntenadministratie van de campus Henri Serruys met

• naam en adres van uw huisarts

vermelding dat het om een arbeidsongeval gaat, de datum van het

• bloedgroepkaartje

ongeval en het polisnummer.

Voor personen met een buitenlands domicilie:
- EU-landen: Europese ziekteverzekeringskaart,
garantieverklaring

Andere ongevallen (sport-, school-, verkeersongevallen) worden via
uw ziekenfonds geregeld. Het remgeld kan u zelf terugvorderen van
de verzekering.

- Andere: formulier buitenlands ziekenfonds of -verzekering,
garantieverklaring
• voor de materniteit: trouwboekje of erkenningsformulier

2. geneeskundig
• verwijsbrief van uw arts
• bloedgroepkaart

spoedopname

• eventuele medische documenten (labo-uitslagen, RX-foto’s)

Bij spoedopname wordt gevraagd om voornoemde documenten zo

• lijst van geneesmiddelen die u geregeld neemt (melding dosis,

vlug mogelijk te bezorgen aan het onthaal (indien dit niet gebeurt,

inname tijdstip en eventueel kopie van het toelatingsattest van

moeten wij alle rekeningen volledig te uwen laste opmaken).

de adviserend geneesheer)
• eventueel dieetvoorschrift

arbeidsongeval

• geneesmiddelenvoorschrift voor NMBS

Indien uw verzorging of onderzoeken het gevolg zijn van een
arbeidsongeval, vorderen wij de kosten rechtstreeks van de

• persoonlijke- en nachtkledij

éénpersoonskamer want deze zijn altijd ten laste van de patiënt.

• kamerjas en pantoffels

Dit is echter enkel mogelijk indien u het ongeval aangeeft aan de

• toiletbenodigdheden: kam of borstel, tandenborstel,

verzekering en indien wij over de juiste gegevens beschikken:
• naam en adres van de werkgever
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3. persoonlijk

verzekering, behalve de kamer- en ereloonsupplementen bij een

tandpasta, zeep, scheergerei, handdoeken en washandjes
• eventueel leesbril, lectuur, …

wat brengt u beter niet mee?

geld en andere kostbaarheden
HET AZ SINT-JAN BRUGGE - OOSTENDE AV IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR VERLIES OF DIEFSTAL VAN GELD OF ANDERE KOSTBAARHEDEN
DIE

DOOR

PATIËNTEN

IN

HET

ZIEKENHUIS

WORDEN

BINNENGEBRACHT.
Indien u toch geld of andere kostbaarheden bij u heeft, kan u deze
tijdens de kantooruren tegen ontvangstbewijs aan de penningdienst
van de campus Henri Serruys in bewaring geven. Hiervoor neemt u
contact op met de hoofdverpleegkundige van uw afdeling.
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wie verwittigen bij opname?

de werkgever (ofwel de betalingsinstelling bij werkloosheid)
Uw behandelende arts zal op uw vraag een attest van werkonbekwaamheid
opmaken voor uw werkgever. In geval van werkloosheid is dit attest bestemd
voor de betalingsinstelling.

het ziekenfonds
Uw behandelende arts zal het attest ‘vertrouwelijk’ van
arbeidsongeschiktheid op uw vraag invullen. U stuurt dit attest
op naar uw ziekenfonds.

eventuele private ziekteverzekering hospitalisatieverzekering
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graag aandacht voor

handhygiëne en ziekenhuisinfecties

vragen. Op deze wijze kan ons ziekenhuis alles in het werk stellen
om dergelijke verwikkelingen verder op te volgen.

Alle kamers zijn ingericht met dispensers met handzeep om de
handen te reinigen. We vragen dus medewerking van u en uw
familie om bij te dragen tot de handhygiëne om het risico op

huisarts

bacteriën te verkleinen.
Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van uw opname en
Ziekenhuisinfecties komen voor in alle ziekenhuizen, gemiddeld

ontslag. Indien u uitdrukkelijk wenst dat uw huisarts niet wordt

bij 5 % tot 10 % van de patiënten en dit ondanks de beste

geïnformeerd, meldt u dit best bij opname aan het onthaal.

voorzorgsmaatregelen, de sterkste antibiotica of de meest strenge

Geef ook uw toestemming voor de elektronische uitwisseling

sterilisatietechnieken. Vooral mensen die minder weerstand

van uw gezondheidsgegevens met artsen bij wie je een recente

hebben, zijn er vatbaar voor. Meestal gaat het om een gemakkelijk

behandelrelatie hebt. Dit kunnen artsen zijn buiten dit ziekenhuis.

te behandelen infectie, maar soms ook om heelkundige infecties

U hebt er voordeel bij. Toestemming kan u geven bij opname of via

of longontstekingen. Ziekenhuisinfecties bezorgen de patiënt veel

de website www.cozo.be Meer informatie vindt u op onze website:

overlast (langer verblijf, meer verzorging, nieuwe medicamenten

www.azsintjan.be bij de rubriek Patiënten/link documenten.

om deze complicatie te genezen) en kosten de gemeenschap veel
geld.
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV voert een actief preventief
beleid inzake ziekenhuisinfecties. Iedere arts en verpleegkundige
doet zijn uiterste best om infecties te vermijden en gebruikt
hiervoor de meest moderne technieken. De preventie en de aanpak
van ziekenhuisinfecties wordt gecoördineerd door het Comité voor
ziekenhuishygiëne, een forum waarin de verschillende specialisten
met elkaar en met de directie overleggen.
Sommige besmettingen, maar niet alle, kunnen vermeden worden.
Wij raden u aan met uw arts vooraf te spreken over infecties die
verwikkelingen kunnen teweegbrengen bij uw behandeling. Indien
u vermoedt een infectie te hebben opgelopen tijdens uw verblijf,
laat dan niet na om dit te melden en uw arts om informatie te
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tarieven

Bij

uw

opname

krijgt

u

een

document ‘toelichting

bij

opnameverklaring’ waarop ondermeer de kamerkeuze en financiële
implicaties worden uitgelegd alsook de tarieven van eventuele
producten en diensten.
Verdere inlichtingen over tarieven zijn steeds te bekomen aan het
onthaal.
Zie ook de website www.azsintjan.be rubriek patiënten/tarieven.
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keuze van kamertype

1. soorten kamers

2. andere mogelijkheden

U kan kiezen tussen:

kamer begeleider kind

• een gemeenschappelijke kamer
• een tweepersoonskamer

Éen van de ouders kan bij het kind blijven overnachten mits dit

• een éénpersoonskamer

vooraf is afgesproken. Er wordt voor de overnachting van de ouder

Het verschil in prijs is enkel toe te schrijven aan het grotere comfort

een supplement aangerekend. Het ontbijt is in dit supplement

en de privacy, maar geenszins aan de verstrekte verzorging. Bij

inbegrepen. Andere maaltijden kunnen, tegen betaling, aangevraagd

een éénpersoonskamer wordt een hoger kamersupplement

worden bij de verpleegkundigen.

aangerekend en worden de erelonen verdubbeld.
Het onthaal houdt indien mogelijk rekening met uw keuze, maar u
begrijpt dat dit niet altijd onmiddellijk mogelijk is in periodes van

kamer begeleider volwassen patiënt

drukke bezetting of bij een spoedopname.
Bij verblijf op materniteit kan de partner blijven overnachten.
Er wordt voor de overnachting van de partner een supplement
aangerekend. Het ontbijt is in dit supplement inbegrepen. Andere
maaltijden kunnen, tegen betaling, aangevraagd worden bij de
verpleegkundigen.
Bij verblijf op een andere afdeling kan een familielid bij u
overnachten. Dit kan enkel bij verblijf in een éénpersoonskamer.
Voor de overnachting van de begeleider wordt een supplement
aangerekend. Het ontbijt is niet inbegrepen. Dit kan, net zoals de
andere maaltijden, tegen kostprijs, aangevraagd worden bij de
verpleegkundigen.
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bezoek

De bezoekuren zijn vastgelegd in het belang van de patiënt. Om

pediatrie

onze patiënten een maximale rust te bieden, dringen wij erop aan
dat de bezoekuren gerespecteerd worden. Onze gulden regel is ‘een

• Namiddag: van 14:00 uur tot 19:00 uur

kort bezoek boeit, een lang bezoek vermoeit’. Voor de verzorging

De ouders kunnen steeds hun kind bezoeken. Buiten de openingsuren

wordt soms ook vereist dat de bezoekers de kamer even verlaten. Wij

kunnen de ouders via de spoedopname toegang krijgen tot de

rekenen hierbij op uw begrip en medewerking.

afdeling pediatrie mits het voorleggen van een toegangsbewijs
(verkrijgbaar op de afdeling pediatrie).

algemene bezoekuren

materniteit

Op alle afdelingen campus Henri Serruys, met uitzondering van
psychiatrie, intensieve zorgen, pediatrie en materniteit:

Enkel in de namiddag: van 14:00 uur tot 19:45 uur

• Voormiddag: van 11:00 uur tot 12:00 uur

Voor de patiëntjes van de neonatologie geldt een speciale bezoe-

• Namiddag: van 14:00 uur tot 19:45 uur

kersregeling. Bij opname ontvangen de ouders een brochure met de
specifieke richtlijnen.

psychiatrie
• Op zater-, zon– en feestdagen: van 14:00 uur tot 19:45 uur
• Op overige dagen: van 16:00 uur tot 19:45 uur

intensieve zorgen
In samenspraak met de verpleegkundigen en rekeninghoudend met
de gezondheidstoestand van de patiënt, wordt een bezoekplanning
opgemaakt tussen 11:00 uur en 11:30 uur, tussen 15:00 uur en 15:30
uur en tussen 19:00 uur en 19:30 uur. Bloemen, planten en andere
geschenken worden best afgegeven als de patiënt terug is op zijn/
haar kamer (op een andere afdeling).
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uw verblijf op de afdeling

De hoofdverpleegkundige wijst u uw kamer aan. Tijdens uw verblijf
kan u altijd met uw vragen terecht bij een verpleegkundige.

etenswaren

Wij verzoeken u zoveel mogelijk op de afdeling te blijven. Gelieve

Het is niet nodig om zelf voeding mee te brengen. Het nuttigen van

een verpleegkundige te verwittigen indien u de afdeling wenst te

meegebrachte voeding gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid

verlaten. Bij het verlaten van uw kamer vragen wij om steeds een

en kan niet ter bewaring worden afgegeven aan de verpleegkundigen.

kamerjas en pantoffels te dragen.
Wij vragen om de kalmte en de rust op de afdeling te bewaren om de

elektrische
e
le
le
toestellen

andere patiënten niet te storen. Na 20:00 uur vragen wij om de kamer
niet meer te verlaten.

Wat mag u niet meebrengen?
Uit veiligheidsoverwegingen (risico op kortsluiting of brandgevaar)
is het verboden eigen elektrische toestellen te gebruiken.

dagindeling

Het gaat hierbij om :
- Toestellen die bedoeld zijn om warmte te produceren zoals

• 07:00 uur: temperatuuropname en eventuele toediening van
geneesmiddelen

broodrooster, microgolfoven, koffiezetapparaat, grill, waterkoker,
friteuse, wafelijzer, elektrisch deken, … (niet limitatief )

• 08:00 uur: ontbijt

- Toestellen zoals TV’s of andere grote multi media toestellen

• 11:30 uur: middagmaal

- Klimatisatie zoals ventilatoren, verplaatsbare koelers of airco’s …

• 14:45 uur: koffie

- Dominostekkers

• 17:30 uur: avondmaal

Wat mag u wel meebrengen?

• 19:45 uur: einde bezoek

- Kleine elektrische toestellen zoals scheerapparaat, haardroger,
tandenborstel, laptop, spelconsole, laders voor GSM, mp3, ipod, ..

Op voorwaarde dat:

dieet

- Al deze toestellen voorzien zijn van een CE-label
- De stekkers en aansluitsnoeren in goede staat zijn

Indien u een dieet moet volgen, zal een diëtist de nodige uitleg

Aandacht:

geven. U kunt ook steeds zelf een bezoek van een diëtist aanvragen

Wanneer lader(s) niet in gebruik zijn, dienen deze steeds uit het

via de hoofdverpleegkundige.

stopcontact verwijderd te worden.
Het ziekenhuis voorziet koelkast en TV.
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ontspanning

bibliotheek

televisie

U kunt gratis een boek ontlenen bij de mobiele bibliotheek van het

Op elke patiëntenkamer is er een televisie met afstandsbediening. Een

Rode Kruis, die langskomt op donderdagnamiddag.

overzicht van de tv-zenders ligt op de kamer.
In een meerpersoonskamer betaalt u huurgeld per dag voor het

restaurant/cafetaria

gebruik van het toestel.

Deze is gelegen op de eerste verdieping, volg route 23. Het restaurant/
de cafetaria is toegankelijk voor u en uw bezoekers op:
• Weekdagen van 8:30 uur tot 18:30 uur
• Zater-, zon- en feestdagen van 09:00 uur tot 18:30 uur
• Middagmaal van 11:00 uur tot 13:45 uur
De laatste consumptie wordt verstrekt om 18:00 uur.
Naast de verkoop van diverse dranken is er ook keuze tussen
verschillende maaltijden en versnaperingen.

kranten en tijdschriften
Deze kunt u aankopen in het restaurant/de cafetaria.

radio
Elke patiënt beschikt in de kamer over een toestel voor radiodistributie,
waarop de programma’s van Radio 1, Radio 2, Klara en 4 FM ontvangen
worden.
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divers
divers

bloemen
Bloemen kunnen aangekocht worden aan het onthaal.

briefwisseling
U kunt uw brieven aan de verpleegkundige afgeven. Op elke
verpleegafdeling wordt de post dagelijks bedeeld.
Familie en kennissen die u wensen aan te schrijven, kunnen dit op
volgend adres:
Mevrouw / De heer …………………………..
Kamer nr. ….
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV campus Henri Serruys
Kaïrostraat 84
8400 OOSTENDE

digitale wenskaart
Via de website van het ziekenhuis, www.azsintjan.be, kunnen familie
en kennissen een digitale wenskaart naar u versturen. Deze kaarten
worden dagelijks persoonlijk bezorgd op de kamer.
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divers

eucharistieviering

taxi

De eucharistieviering in de kapel van de campus Henri Serruys

Indien gewenst kunnen de medewerkers van het onthaal een taxi

vindt plaats op zondag om 9:30 uur. De kapel bevindt zich op het

voor u bellen.

gelijkvloers, volg route 83.

geschenken en fooien

telefoon en gsm

Wij begrijpen dat u onze medewerkers voor hun dagelijkse zorg

gsm-gebruik

wenst te bedanken. We vragen u echter hen niet in verlegenheid te

GSM-gebruik is toegestaan in het ziekenhuis met uitzondering van

brengen door één of ander geschenk aan te bieden. Dat hoeft zeker

een aantal aangeduide afdelingen. U moet wel op 1 meter afstand

niet. Een woordje van dank of een kaartje kan natuurlijk altijd.

blijven van alle actieve medische apparatuur om alle storingen te
vermijden. Onze medewerkers gebruiken DECT-toestellen die er

internet op de kamer

uitzien als GSM-toestellen. Deze toestellen hebben echter een veel
lager vermogen dan een GSM en mogen dan ook overal worden

Er is draadloos internet aanwezig op alle kamers. Dit wordt gratis

gebruikt.

aangeboden. Een gebruikersnaam en paswoord kunt u verkrijgen
aan het onthaal. Er is ook een wifi hotspot in de cafetaria (eerste

toestel op uw kamer

verdieping) en in de wachtzaal van het onthaal. Deze hotspots zijn

Alle kamers zijn uitgerust met een vast telefoontoestel. U kunt een

toegankelijk voor iedereen en werken zonder login.

aansluiting aanvragen aan het onthaal waarna u een code krijgt
waarmee u kan bellen en kan opgebeld worden van buiten het

kapper en pedicure/podologe

ziekenhuis. In een meerpersoonskamer betaalt u € 1,25 huurgeld per
dag voor het gebruik van het toestel.

U kunt een afspraak maken met onze kapper of podologe/pedicure

De kosten van de gesprekken vindt u terug op de patiëntenfactuur.

via een verpleegkundige.

De tariefeenheid bedraagt € 0,37.

roken
Het is verboden om te roken in het ziekenhuis, behalve op de
daartoe voorziene plaatsen. Er is een rookzone aan de inkom van het
ziekenhuis naast de fietsenstalling.
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begeleidingsdiensten

morele, godsdienstige of filosofische bijstand

patiëntenbegeleiding
Voor steun en begeleiding kunt u beroep doen op onze psychologen.

U heeft het recht om het bezoek te vragen en te ontvangen van een

Voor een afspraak kunt u terecht bij de hoofdverpleegkundige of

bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst, ofwel van een

rechtstreeks bij de dienst patiëntenbegeleiding op het nummer 059

moreel consulent die bijstand verleent vanuit een humanistisch

40 20 46.

vrijzinnige levensvisie.

Patiënten die verblijven op de afdeling psychiatrie wenden zich tot
de psycholoog verbonden aan deze afdeling op het nummer 059 55

Op bijgevoegde overzichtslijst vindt u de namen en adressen van de

52 30.

personen die ter beschikking staan van onze campus. U kan evenwel
het bezoek van een andere bedienaar of vertegenwoordiger van uw

sociale dienst

godsdienst of van een andere moreel consulent vragen. In dit geval
moet u ons zijn naam, adres en telefoonnummer (indien u dit kent)

Onze sociaal assistenten kunnen u op deskundige en discrete wijze

opgeven. Wij proberen in de mate van het mogelijke aan uw vragen

bijstaan bij problemen van financiële, administratieve of praktische

tegemoet te komen.

aard. U of uw familie kan zelf contact opnemen met de sociale dienst,
of u kan via de hoofdverpleegkundige een afspraak maken.

Indien u een bedienaar of moreel consulent wenst te spreken (dit

• Afdeling psychiatrie t: 059 55 52 09

is geenszins verplicht) geeft u het ingevuld formulier in gesloten

• Afdeling geriatrie t: 059 55 55 19

omslag aan de verpleegkundige.

• Alle overige afdelingen t: 059 55 53 83 of t: 059 55 51 86

Indien u uw keuzeformulier niet invult, loopt u evenwel de
kans om het bezoek te ontvangen van zowel een bedienaar of
vertegenwoordiger van een eredienst als van een lekenraadgever.
Het is uiteraard mogelijk om tijdens uw opname uw oorspronkelijke
keuze te herzien door het invullen van een nieuw formulier.

palliatieve zorg
Campus Henri Serruys beschikt over een palliatief support team.
U of uw familie kan een beroep doen op dit team van deskundigen
via uw behandelende arts of de verpleegkundige.
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uw ontslag

Zodra u voldoende hersteld bent, deelt uw behandelende arts u mee
wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het ontslag gebeurt meestal in
de voormiddag tussen 10:00 uur en 12:00 uur. De hoofdverpleegkundige
zorgt voor de administratieve afwerking van uw dossier. Spreek het
vertrekuur af met de verpleegkundige en breng uw familie hiervan op
de hoogte.
Zo nodig kan de sociale dienst instaan voor de organisatie van het
vervoer. Vergeet niet kledij of waardevolle voorwerpen die u in
bewaring gaf, terug te vragen. Controleer ook dat u geen persoonlijke
bezittingen vergeet. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor
verloren voorwerpen. Gevonden voorwerpen worden eerst twee
weken op de dienst of afdeling bijgehouden, waarna ze voor een
beperkte tijd worden bewaard.
Indien u om een bepaalde reden tegen het advies van de artsen het
ziekenhuis vroeger wenst te verlaten, dan ondertekent u een verklaring
waarbij u de arts en het ziekenhuis ontslaat van alle aansprakelijkheid
voor mogelijke gevolgen voortvloeiend uit uw voortijdig vertrek.
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uw factuur

De facturering gebeurt conform de wettelijke richtlijnen. Een belangrijk gedeelte van de facturen wordt
rechtstreeks met uw ziekenfonds of verzekering verrekend op voorwaarde dat u in regel bent met de ziekteverzekering. Dit bedrag wordt ter informatie op uw factuur vermeld.
Het uittreksel verpleegnota (de oplegfactuur) omvat:
• verblijfskosten: uw persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs, eventueel supplement éénpersoonskamer
en het vast bedrag voor geneesmiddelengebruik. Het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs is
aangegeven op uw opnameverklaring.
• apotheekkosten: de niet-vergoedbare geneesmiddelen, eventuele supplementen bij implantaten,
prothesemateriaal, kosten voor endoscopisch materiaal (mits voorlegging van de factuur kan u hiervoor
eventueel rekenen op een tussenkomst van uw ziekenfonds of verzekering), …
• remgeld op de forfaitaire en prestatiegebonden medische en paramedische honoraria evenals ereloonsupplementen bij een éénpersoonskamer.
• andere leveringen: zoals bloed, gipsmateriaal, …
• diverse kosten: zoals telefoonaansluiting, eventueel huur van televisie en andere diensten, …
Het uittreksel verpleegnota (de oplegfactuur) wordt u toegestuurd op het einde van de maand volgend op
de maand van ontslag uit het ziekenhuis. Wij streven ernaar om alle kosten in één factuur samen te brengen
(éénheidsfactuur).

Ambulancevervoer – MUG interventie
Het bedrag dat u terugkrijgt voor vervoer met een ziekenwagen is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij
u bent aangesloten.
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wettelijke
wettelijkebepalingen
bepalingen

bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v.
de verwerking van persoonsgegevens
De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 is van toepassing op
de verwerking van uw gegevens (naam, adres, huisdokter, telefoon, …). Voor verdere informatie over
deze bepalingen kunt u terecht bij het onthaal. U kunt ook inzage krijgen in het reglement dat van
toepassing is in het ziekenhuis.

aansprakelijkheid van het ziekenhuis
De artsen werkzaam in het ziekenhuis zijn zelfstandige beroepsbeoefenaars. De overige medewerkers zijn
ofwel contractueel of statutair verbonden aan het ziekenhuis of zijn zelfstandige beroepsbeoefenaars.
Het ziekenhuis sluit zijn aansprakelijkheid voor geen van deze beroepsbeoefenaars uit. Eventuele
informatie m.b.t. een individuele beroepsbeoefenaar kan u opvragen bij het directiesecretariaat van
de campus Henri Serruys op het nummer 059 55 53 16 of directiesecretariaat.oostende@azsintjan.be.

Patiëntendossier
Het ziekenhuis is verplicht om van iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin naast de
administratieve ook medische, verpleegkundige en paramedische gegevens worden opgenomen. Dit
dossier is noodzakelijk om u een optimale verzorging en behandeling te garanderen en moet bewaard
worden in het ziekenhuis.
Dit patiëntendossier is uiteraard strikt vertrouwelijk, wat betekent dat derden hier geen inzage in
hebben. Enkel de behandelende arts en verpleegkundigen kunnen het patiëntendossier raadplegen
en deze personen zijn gebonden door het beroepsgeheim.
Als patiënt heeft u inzagerecht in uw dossier en heeft u het recht een afschrift te krijgen van het geheel
of een gedeelte van dit patiëntendossier. Aanvragen gebeuren schriftelijk via de coördinerende arts.
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wettelijke bepalingen

patiëntenrechten
In navolging van de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 wensen wij u een kwaliteitsvolle
dienstverlening te geven waarbij u als patiënt uw toestemming geeft (mondeling) voor de te
verstrekken zorgen. U heeft de vrije keuze van de zorgverlener, het recht op informatie over uw
gezondheidstoestand en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De rechten van kinderen worden uitgeoefend door hun wettelijke vertegenwoordiger(s) (namelijk de
ouder of ouders die het gezag over het kind uitoefent of uitoefenen, desgevallend de voogd van het
kind). Deze hebben toestemmingsrecht inzake de behandeling van de minderjarige.
De minderjarige wordt ook betrokken bij de uitoefening van zijn rechten en in de praktijk streven
we er steeds naar zowel de keuzes van de minderjarige als de familiale context te betrekken in de
behandeling. Er wordt hierbij rekening gehouden met de leeftijd en maturiteit (in staat zijn tot een
redelijke beoordeling van zijn belangen) van de minderjarige patiënt.

reanimatie protocol
Het ziekenhuis heeft een beleid ter voorkoming van therapeutische hardnekkigheid. Dit reanimatie
protocol kunt u opvragen bij de verpleegkundige of de arts.
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wettelijke bepalingen

reglement inzake bloed- en weefselresten, orgaantransplantaties en autopsie
Bloed- en weefselresten kunnen -in plaats van vernietigd te worden- aangewend worden voor wetenschappelijk
onderzoek of kwaliteitsdoeleinden (cfr. wet van 19 december 2008 inzake menselijk lichaamsmateriaal). Dit kan
enkel wanneer de patiënt geen verzet heeft aangetekend.
Op vraag van de behandelende arts kan na het overlijden een onderzoek van de organen plaatsvinden, onder
andere omwille van wetenschappelijke of therapeutische redenen. Dit kan enkel indien de persoon (overledene),
de echtegeno(o)t(e) of verwanten geen verzet hebben aangetekend. Wegname van organen en weefsels bij een
overleden persoon, met de bedoeling deze organen en weefsels te transplanteren, zal enkel gebeuren indien
voldaan is aan de wettelijke voorschriften. De verwanten van de eerste graad of de wettelijke vertegenwoordiger
van de overleden persoon zullen op de hoogte gebracht worden van de intentie om organen voor transplantatie
weg te nemen.

informatie i.v.m. adolescenten
Tijdens de opname van adolescenten kan de arts of verpleegkundige beslissen om de familie niet zelf in te
lichten over bepaalde medische of verpleegkundige gegevens. Uiteraard wordt deze informatie wel gegeven aan
de familie bij een levensbedreigende situatie of als de minderjarige een gevaar betekent voor zichzelf of voor de
maatschappij.
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ombudsdienst

Klachten en problemen worden het best opgelost op de plaats waar ze ontstaan. Het is dan ook
aangeraden om klachten rechtstreeks te bespreken met de betrokkenen: de arts, de (hoofd)verpleegkundige of een andere ziekenhuismedewerker.
Als dit echter te moeilijk is of geen oplossing biedt, kunt u steeds een beroep doen op de ombudsdienst. Deze ombudsfunctie bevestigt onze traditie van beschikbaarheid en luisterbereidheid voor
onze patiënten.
U kan bij de ombudsdienst terecht met klachten over alle aspecten van de zorg- en dienstverlening
zoals de behandeling, de hospitalisatie, de informatieverstrekking, het comfort tijdens uw verblijf, uw
privacy, enz.
De ombudspersoon werkt op een onafhankelijke wijze en poogt via bemiddeling de onenigheid op te
lossen met de medewerking van de patiënt en van de beroepsbeoefenaar of ziekenhuismedewerker.
De ombudsdienst bevindt zich op het gelijkvloers (volg route 11) en is te bereiken:
Maandag: 14:00 uur – 16:30 uur
Dinsdag: 09:00 uur – 12:00 uur
Woensdag: 09:00 uur – 12:00 uur
Donderdag: 14:00 uur – 16:30 uur
Vrijdag: 09:00 uur – 12:00 uur
t: 059 55 55 04
mail: ombudsdienst.oostende@azsintjan.be
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patiëntveiligheid

Wij willen een kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren aan alle patiënten. Onze medewerkers stellen hiervoor dagelijks alles in het werk,
maar ook u als patiënt kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren.
Bij opname wordt u een identificatiebandje aangedaan. Hierdoor kunnen we u veiliger begeleiden gedurende uw volledige verblijf in
het ziekenhuis. Draag steeds dit identificatiebandje. Mocht het door omstandigheden loskomen, niet meer leesbaar zijn of verwijderd
worden, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige.
Kijk na of alle informatie (naam, geboortedatum) op het bandje correct is.
Zorgverleners, zowel van de afdeling waar u verblijft als van andere afdelingen (bv. radiologie), zullen u regelmatig vragen naar uw naam
en geboortedatum voordat ze u de nodige zorgen toedienen (medicatie geven, bloed toedienen). Zo wordt ervoor gezorgd dat vergissingen worden vermeden.
Tijdens het opnamegesprek komt veel informatie aan bod. Vertel hoe u zich voelt en wat u van uw zorgverlener verwacht. Vraag uw
zorgverlener naar uitleg bij het verloop van uw voorgeschreven behandeling, onderzoek of ingreep. Informeer hoe u zich moet voorbereiden (bv. nuchter blijven). Laat het ons weten als iets niet duidelijk is of als u ergens over twijfelt.
Geef uw zorgverlener alle informatie over uw gezondheidstoestand. Vermeld eventuele allergieën. Denk hier bijvoorbeeld aan contraststoffen, antibiotica, latex of kleefpleister. Vertel ons ook over uw eerder doorgemaakte aandoeningen en ingrepen. Signaleer het ons
indien u iets niet begrijpt of iets er iets anders uitziet dan u verwachtte of verteld was.

medewerking

De patiënt en de bezoekers moeten op elk moment hun medewerking verlenen aan de in het ziekenhuis werkzame personen en mogen
geen gedragingen stellen die de werkzaamheden van deze personen verhinderen of bemoeilijken. In de mate er sprake is van enige
vorm van fysiek en/of verbaal agressief en/of storend gedrag, behoudt het ziekenhuis en haar volledig team zich het recht voor om de
betrokkene(n) hierover aan te spreken en/of desgevallend passende maatregelen te nemen.

28

patiëntenenquête en suggesties

Tijdens uw verblijf hebt u indrukken over ons ziekenhuis opgedaan. Die indrukken vinden wij belangrijk, omdat ze ons kunnen helpen een
steeds betere service te verlenen. Dit formulier kunt u onder gesloten omslag aan het onthaal of aan de (hoofd)verpleegkundige afgeven
bij uw ontslag.
Wij danken u voor uw medewerking.

meer informatie

U vindt nog meer informatie op onze website: www.azsintjan.be. Verder zijn er ook heel wat specifieke informatiebrochures over uw
opname, onderzoek, behandeling, verblijf en ontslag. De brochures zijn te verkrijgen bij de betreffende diensten.
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