Beschrijving dienst
Verpleegeenheid 19 is een inwendige afdeling die
bestaat uit 9 eendagsbedden en 6 zetels voor
infuustherapie. De bedden worden ondeverdeeld
over 6 eenpersoonskamers en 2
tweepersoonskamers. De verpleegeenheid heeft
een aantal specialismen oa. gastro-enterologie,
pneumologie, ..waar patienten kortstondig worden
opgenomen voor:

1. behandeling zoals ijzer infuzen of
remicade infuzen of transfusies
2. onderzoeken zoals colonoscopies.
De route die moet gevolgd worden om de
eenheid te bereiken is route 311.

Artsen
Ons gastroenterologisch team in Sint Augustinus
bestaat uit zes artsen: dr. Thomas Botelberge, dr.
Bart De Schepper, dr. Dirk Sprengers, dr. Frank Van
De Mierop, dr Isabelle Maurissen en dr. Isabel Dero
met als diensthoofd dr. Bart De Schepper.
Daarnaast zijn er meestal ook nog een assistentarts
en een stagiair-arts aanwezig.

Afhankelijk van de reden van uw verblijf op deze
zaal zal de arts U op voorhand zien bv voor infuzen
van remicade, toediening van humira... of U na een
onderzoek zien om U het resultaat van de
onderzoeken te geven. Soms heeft U een
herhaalde behandeling of toediening nodig, en dient
de arts U niet op voorhand te zien.

Dokter Bart De Schepper

Dokter Dirk Sprengers

Dokter Frank Van de Mierop

Dokter Thomas Botelberge

Dokter Isabel Dero

Dokter Isabelle Maurissen
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Verpleegkundigen
Verpleegeenheid 4 heeft Anne Moustie als
hoofdverpleegkundige. Zij wordt in haar taak
bijgestaan door verpleegkundigen, zorgkundigen,
studenten verpleging en logistieke medewerkers.

De verpleegkundigen informeren over de
geplande onderzoeken en behandelingen.

Onderzoek en behandelingen
Tijdens uw verblijf voeren we ofwel onderzoeken uit
om een beter inzicht te krijgen in uw
gezondﾭheidstoestand: dit zijn meestal maag of
darmonﾭderzoekingen. Ofwel starten wij een
behandeling om uw klachten te verbeteren, zoals
oa. het toeﾭdienen van infuzen met remicade of
aderlatingen ter behandeling van hemochromatose.

Het praktische verloop en het belang van de
onderzoeken en behandelingen verneemt u van
de artsen of de verpleegkundigen. Als u vragen
hebt, kunt u ook altijd bij hen terecht.
U hebt altijd het recht een onderzoek of een
behandeling te weigeren of meer uitleg te vragen.
U hebt ook recht op meer informatie omtrent het
resultaat van elk onderzoek.

Opname en ontslag
U kunt kiezen in welke kamer u wilt verblijven: alleen
of met twee. U kunt dit al bij de opname laten weten.
In de mate dat er kamers beschikbaar zijn, voldoen
wij aan uw vraag. U dient uiteraard goed op de
hoogte te zijn van de kostprijs van kamers alleen.
Wij raden u dan ook aan, voor u uw wens van
kamerkeuze doorgeeft, u eerst goed te informeren.
Aarzel niet om op tijd vragen te stellen. Goede
communicatie is noodzakelijk om tot goede
resultaten te komen.
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