Beschrijving dienst
Verpleegeenheid 4 is een inwendige afdeling die
bestaat uit 32 hospitalisatiebedden. De
gehospitaliseerde patiënten kunnen verdeeld
worden over 16 eenpersoonskamers en 8
tweepersoons-kamers. De verpleegeenheid heeft

drie specialisaties namelijk gastro-enterologen,
endocrinologie en dermatologie.
De route die moet gevolgd worden om de
eenheid te bereiken is 206-210.

Artsen
Ons gastroenterologisch zaalteam bestaat uit zes
artsen: dr. Thomas Botelberge, dr. Bart De
Schepper, dr. Dirk Sprengers, dr. Frank Van De
Mierop, dr. Ingrid Buytaert en dr. Isabel Dero met
als huidig diensthoofd dr. Bart De Schepper.
Daarnaast zijn er meestal ook nog een assistentarts en een stagiair-arts aanwezig. Een van deze
artsen komt regelmatig langs. Zij zijn om beurten
een week lang verantwoordelijk voor het toezicht in
het ziekenhuis. Het is dus mogelijk dat u de arts die
uw opname regelde of naar wie uw huisarts u
verwees, niet zelf ziet. De artsen van de dienst
hebben wel regelmatig onderling overlegt over de
werkwijze en behandeling die gevolgd moet
worden. De assistent en stagiair
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handelen niet zelfstandig maar uitsluitend in
opdracht van de artsen die u behandelen. De arts
bezoekt u tijdens of na de middag, op uw kamer.
Aarzel niet om hem of haar vragen te stellen over
uw gezondheidstoestand of over de
gezondheidstoestand of onderzoeken en de
behandeling die u ondergaat.
Tijdens het weekend (van vrijdagavond tot maandag
avond) is één van de vijf artsen verantwoordelijk
voor alle patiënten. Hij of zij voert dan alle bezoeken
uit.
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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 u iedere dag over
de geplande onderzoeken en behandelingen. Zij
hebben dagelijks een overleg met de artsen zodat
iedereen steeds goed op de hoogte is van de
evaluatie in uw gezondheidstoestand.

Referentieverpleekundigen:
• Stagementoren: Sophie Van Linden, Brenda De
Vliegher
• Wondzorg: Jenny Heremans, Daniela Soares
• Geriatrie: Barbara Podevyn
• Ergonomie: Hans Verte
• Informatica: Stefanie Kockx
• Ziekenhuishygiene: Hedwig Van Assche
• Palliatieve: Ilse Corremans
• Mvg: Sophie Van Linden, Christel Verboven,
Jenny Heremans
• Endocrinologie: Patricia Streck

Stagebegeleiding vanuit de scholen:
• Sint-Norbertusschool.
• Karel de Grote Hogeschool.
Naast deze studenten hebben wij ook
Nederlandse- en afstandsonderwijs studenten
die begeleid en gevolgd worden door onze
stagementoren. Dit is een aangename ervaring
omdat deze studenten een lange periode stage
doen. Spijtig dat ze meestal terug naar
Nederland gaan.
We zijn op dienst gestart met een palliatief
overleg team. Dit team bestaat uit een palliatieve
arts (Dr. Demeulenaere),verpleegkundige van
het palliatief support team, psychologe, sociale
dienst, oncodiëtiste, oncologische gastroenteroloog ( Dr. Dero of Dr. Botelberge) en
hoofdverpleegkundige (Anne Moustie).
Zij komen elke woensdag samen en bespreken
alle oncologische gastro-enterologische
patiënten. Afhankelijk van de gestelde
problematiek neemt ieder lid van het
interdisciplinair team een taak tot zich, zodoende
dat we samen- en niet naast elkaar werken.
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Onderzoek en behandelingen
Tijdens uw verblijf voeren we een aantal
onderzoeken uit om een beter inzicht te krijgen in
uw gezondheidstoestand. Daarnaast starten wij een
behandeling om uw klachten te verbeteren. 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 om meer uitleg te
vragen. U hebt ook recht op meer informatie omtrent
het resultaat van elk onderzoek.
De arts schrijft de onderzoeken voor, de
verpleegkundigen maken de concrete afspraken
over de dag en het uur van de uitvoering. Soms
wordt een onderzoek verplaatst of dringend
uitgevoerd. We houden u hiervan zo goed mogelijk
op de hoogte.

Opname en ontslag
U kunt kiezen in welke kamer u wilt verblijven:
alleen of met twee personen. U kunt dit al bij de
opname laten weten. In de mate dat er kamers
beschikbaar zijn, voldoen wij aan uw vraag.
Wanneer het ontslag gepland is, laten we dit zo
snel mogelijk weten. Bij het einde van uw verblijf in
het ziekenhuis, hebt u nog een laatste gesprek met
de arts en bezorgt hij u een verslag voor de
huisarts. U ontvangt ook een lijst met medicijnen
die u moet nemen en behandelingen die u moet
volgen. Eventueel maken we al meteen een
afspraak voor een nacontrole.

Sint - Augustinus
Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk
03/443 36 57
consultatie.gastro.SA@gza.be

Als bijkomende hulp thuis noodzakelijk is, kunt u dit
best zo snel mogelijk laten weten aan de
verpleegkundigen. De medewerker van de sociale
dienst doet dan al het nodige om dit voor u te
regelen.
Aarzel niet om op tijd vragen te stellen. Goede
communicatie is noodzakelijk om tot goede
resultaten te komen.

