Welkom op de campus Sp
Wervik

bezoek

van 14u tot 20u00
niet in de voormiddag



057 35 62 40



spwervik@yperman.net



www.yperman.net/afdelingen
Steenakker 30 8940 Wervik
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WIE ZIJN WE?
1. Artsen
1.1.
Artsen-specialisten:
Geriater:
Revalidatieartsen:

Dr. B. Werbrouck

Dr. F. Lefevere

Dr. Geert Moyaert

Omnipractici:

Dr. K. Vercraemer Dr. E. Vanneste

2. Verpleging

Dominicque Croes
De verpleegafdeling staat onder leiding van Dominicque Croes.
Samen met het team van verpleegkundigen en zorgkundigen zorgt hij voor een aangenaam
verblijf.
Indien vragen of problemen, kun je hem altijd aanspreken of telefonisch contacteren op het
nummer 057 35 62 40.
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3. Ondersteunend team
We benaderen de patiënt altijd MULTIDISCIPLINAIR: dit houdt in dat er op alle niveaus overleg
is met een team van ondersteunende medewerkers.
Sociale dienst
De sociale dienst is aanwezig op dinsdag namiddag, en doorheen de week ook in campus Ieper.
De sociaal assistente helpt je graag verder bij moeilijkheden rond je opname en ontslag.
Je krijgt advies rond financiële, materiële, familiale of persoonlijke problemen.
De sociale dienst is te bereiken op het nummer 057 35 66 77.
Ombudsdienst
Wanneer je niet tevreden bent over een medewerker (arts, verpleegkundige, …) opteren we er
voor om dit eerst te bespreken met de betrokken persoon. Indien dit niet lukt, is het mogelijk om
een probleem of klacht neer te leggen bij de ombudsdienst. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch
als mondeling.
Indien je vindt dat de ombudspersoon van onze campus te betrokken is, kan steeds een externe
ombudsman ingeschakeld worden.
De ombudsdienst is te bereiken op het nummer 057 66 42.
Kinesitherapie
Een team van kinesitherapeuten helpt je te zorgen voor een vlotte
revalidatie.
Logopedie
Indien je spraak – of taalproblemen hebt, komt een logopediste bij
je langs. Ze helpt bij het trainen van je spraak en adviseert je ook bij
slikproblemen.
Ergotherapie
De ergotherapeuten geven je training om je zelfstandigheid optimaal terug te
winnen.
Ze adviseren je ook rond hulpmiddelen (rolstoel, rollator, prothesemateriaal, …).
Pedicure
Als je tijdens je verblijf een voetverzorging wenst, kan je een afspraak maken
via het verpleegteam.
Dieet
Indien nodig kun je een aangepast dieet krijgen. Bij vragen over je dieet kan je terecht bij de
verpleegkundige.
Haarzorg
Het is mogelijk om je haar te laten verzorgen. Je deelt mee aan de verpleegkundige dat je wenst
dat de kapper langs komt. De kapper wordt op de hoogte gebracht en komt je dan opzoeken.

Uiteraard is iedereen gebonden door het beroepsgeheim.
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Dienst Sp Locomotorische Revalidatie
De SP-dienst Locomotorische Revalidatie van het Jan Yperman Ziekenhuis is een dienst waar patiënten na
een letsel (of ingreep) van het bewegingsstelsel of na een zenuwletsel terecht kunnen voor verdere
intensieve revalidatie.
Deze dienst is gespecialiseerd in het revalideren van patiënten.

WELKE PATIËNTEN ZIJN HIER OPGENOMEN?
Zowel patiënten met spier-, gewrichts- en zenuwletsels als patiënten met hart- en
longaandoeningen kunnen hier terecht. De revalidatie richt zich in het bijzonder tot
patiënten met een complex ziektebeeld.
Dit zijn bijvoorbeeld:
Patiënten met chronische rug-en nekklachten
Patiënten na complexe orthopedische chirurgie zoals rug- of nekchirurgie of
prothesechirurgie
Patiënten met zware brandwonden
Patiënten met een polytrauma
Patiënten met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel, zoals patiënten met multiple
sclerose, ziekten van Parkinson en beroerte.
Patiënten met perifere zenuwletsels.
Patiënten na een amputatie
CVS lijders en patiënten met fibromyalgie
Hart -en longpatiënten
Patiënten met urinair of fecale incontinentie
Patiënten met complexe sportletsels
Alle patiënten die revalidatie nodig hebben op voorwaarde dat:
De revalidatie een meerwaarde brengt
De patiënt internistisch en mentaal stabiel is
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HOE ZIET EEN OPNAME ERUIT?
Bij opname meld je je aan bij de verpleegpost op het de eerste verdieping. De medewerkers
zullen je meedelen in welke kamer je verwacht wordt.

HOE ZIET EEN ONTSLAG ERUIT?
Je behandelende arts zal je meedelen wanneer je het ziekenhuis kunt verlaten. Als er nood is
aan nazorg, kun je dit samen met de sociale dienst regelen. Zo nodig zorgt de sociaal assistente
voor thuiszorg, speciale hulp aan huis, …
Wie dat wenst kan nadien ambulant naar de kinesitherapie komen. Het is eveneens mogelijk om
nog een periode in nachtopvang te blijven.
Wanneer je tijdens de opname het ziekenhuis wenst te verlaten (bv: wandeling, bezoek, …), wordt
er gevraagd om dit altijd mee te delen aan de hoofdverpleegkundige. In afspraak met de afdeling is
het ook mogelijk om tijdens het weekend naar huis te gaan.

HOE ZIET DE DAGINDELING ERUIT?
In de voormiddag worden alle patiënten verzorgd door de zorg- en verpleegkundigen. Daarna
wordt de revalidatie gepland.
Familie of bezoek wordt niet toegelaten in de revalidatiezaal.
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GETUIGENIS
Vrouw, 18 jaar
Revalidatie na een gecompliceerd hersenletsel.
“Ik ga naar school, ik voetbal weer en ik ga elk weekend uit.”
“Vijftien maanden geleden heb ik een
zwaar auto- ongeval gehad. In het
hospitaal
stelden
ze
drie
hersenbloedingen vast en ook de
hersenstam bleek beschadigd. Twee
maanden lang heb ik in een coma
gelegen. M’n hele linkerkant was verlamd.
Na een tijdje hebben ze me naar het Jan
Yperman Ziekenhuis overgebracht. Dat
was makkelijker voor m’n familie. Die kon
me nu elke dag komen bezoeken.
Ze hadden één tot anderhalf jaar
revalidatie voorspeld, maar met de steun
van m’n familie en van m’n begeleiders
ging het veel vlugger vooruit. Door de
verlamming kon ik niet meer wandelen.
Dus werd de ergotherapie aangepast en
kon ik drie maanden na het ongeval al
met wandeloefeningen starten. Eerst
werd aan de grove motoriek gewerkt,
daarna aan de fijne motoriek.
Het resultaat was dat ik al snel naar een
ambulante verzorging kon overstappen. In
de eerste weken mocht ik af en toe even
naar huis, dan elk weekend en nu kom ik
nog één middag per week voor
spieroefeningen en bewegingstherapie in
het zwembad. Gewoon omdat ik voel dat
het helpt en omdat ik hier tussen mensen
ben die intussen een deel van m’n leven
geworden zijn. Met de logopedie ben ik
inmiddels gestopt. Ik kan weer naar
school. Ik voetbal weer. En ik ga bijna
elke week uit. Maar ik blijf thuis verder
oefenen, op advies van de therapeuten.
Na wat ik heb meegemaakt, wil ik zoveel
mogelijk van m’n leven als jonge vrouw
genieten!”
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Man, 24 jaar
Revalidatie na een zwaar auto ongeluk.
“Ik heb weer een sociaal leven, ga uit in het weekend, kan weer helpen met mijn
ouders en misschien kan ik binnenkort weer werken als elektricien.”
“Enkele maanden geleden was ik betrokken bij
een
zwaar
verkeersongeval.
Er
werden
verscheidene fracturen bij me vastgesteld onder
andere aan mijn gezicht en elleboog alsook werd
ik gediagnosticeerd met een hersenbloeding.
Gedurende 5 weken verbleef ik in coma. Na mijn
operatie te Leuven kon ik revalideren in het Jan
Yperman ziekenhuis wat voor mijn familie een
belangrijke stap was. Artsen, verpleegkundigen,
kinesitherapeuten en ergotherapeuten voorspellen
me op dit moment 1 tot anderhalf jaar revalidatie.
Gedurende mijn ganse verblijf werd ik goed
opgevolgd door de artsen, verpleging van de SP
locomotorische revalidatie en het team van
paramedische medewerkers.
Er werd gestart met kleine wandeloefeningen,
stappen op een anti-zwaartekracht loopband wat
ervoor zorgde dat ik me pijnvrij kon beweging en
op termijn kon ik startten met hydrotherapie.
Ik werd intensief begeleid en vooral ook
gemotiveerd wat voor mij een belangrijk element
was binnen de revalidatie. “We streven ernaar dat
je tegen het einde van de maand naar huis kan”
klonk het en woorden werden daden, ik mocht
eerst enkele uren naar huis, daarna een weekend
en na 15 weken in het ziekenhuis kon ik eindelijk
naar huis!
Tot op vandaag kom ik 4x/week naar de
ambulante revalidatie en word ik nog steeds nauw
opgevolgd. Ik heb weer een sociaal leven, ga uit in
het weekend, kan weer helpen met mijn ouders en
misschien kan ik binnenkort weer werken als
elektricien. Volgende maand ga ik samenwonen
met mijn vriendin, wat ook mijn drijfkracht is om
heel snel beter te worden.
Na dit ongeval heb ik vooral leren appreciëren en
genieten van het leven. Ik ben iedereen erg
dankbaar…”
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WAAR VIND JE DE DIENST?
1. Waar vind je de dienst in het ziekenhuis?
De dienst bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw.

2. Hoe ziet mijn dienst eruit?

Mijn kamernummer: ……….
revalidatiezaal
kamer
ss
verpleegpost
ontmoetingsruimte
liften

trappen

trappen

Zit- en eetkamer
VRAGEN?
Zit je met vragen? Contacteer de verpleegkundigen op jouw dienst voor meer informatie of
raadpleeg de website van het Jan Yperman Ziekenhuis.
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