Welkom op de dienst
Sp locomotorische
revalidatie Wervik
SpWervik.001N

bezoek

van 14u tot 20u
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:

1.2.

Geriater:

Revalidatieartsen:

Dr. E. De Mont

Dr. F. Lefevere

Dr. Geert Moyaert

Omnipractici:

Dr. K. Vercaemer

Dr. E. Vanneste

2. Verpleging
2.1.

Hoofdverpleegkundige

Dominicque
2.2.

Verpleegkundig team

Rita, Caroline, Fabienne, Evelien, Kristine, Fraam, Delphine, Hannelore, Stefaan, Ingrid,
Johan, Sofie, Ilse, Ann, Hilde en Dominicque.
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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 dinsdagnamiddag en doorheen de week ook in de
campus van Ieper. De sociaal assistente helpt je graag bij vragen van financiële,
materiële, familiale of persoonlijke aard.
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 om dit eerst te bespreken met de betrokken persoon. Indien dit niet lukt, kan je je
richten tot 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 of via ombudsdienst@yperman.net.
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.

SpWervik.001N • 20180813
hoofdverpleegkundige Sp Wervik
3

WELKE PATIËNTEN ZIJN HIER OPGENOMEN?
De dienst Sp-locomotorische revalidatie is een dienst waar patiënten na een letsel (of
ingreep) van het bewegingsstelsel of na een zenuwletsel terecht kunnen voor verdere
intensieve revalidatie. Ook 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

Meer info? Bezoek zeker de infomuur op de dienst.
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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.
Om kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg te verlenen, is het belangrijk dat de
verpleegkundigen informatie uitwisselen. Tussen 6u30 en 7u, 13u en 13u30, 21u en
21u30 geeft de ene equipe info door aan de volgende shift.
Op dinsdagmiddag is er multidisciplinair overleg met Dr. Lefevere, de ergo-neuro, de ergoloco, de kine-neuro, de kine-loco, de sociale dienst, de logopediste, de
hoofdverpleegkundige, de diëtiste en de psychologen. Hier wordt de individuele toestand
van de patiënt besproken en is houdt men een evaluatie.
Iedere week is er dus een her evaluatie. Aan de hand van een positieve evaluatie, wordt
een revalidatieschema opgesteld dat aangepast wordt voor de patiënt.
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HOE ZIET JE 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 (vb: 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.

SpWervik.001N • 20180813
hoofdverpleegkundige Sp Wervik
6

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
keuken

verpleegpost
kamers

liften

ontmoetingsruimte

kamers
trappen

trappen

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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GETUIGENISSEN
Vrouw, 81 jaar
Revalidatie na een trombose.

Vrouw, 69 jaar
Revalidatie na heuptransplantatie langs beide
kanten.

“Ik ben blij dat we zoveel kunnen
revalideren, want nu mag ik aan het einde
van de maand al naar huis.”

“Mijn heupen waren versleten. Dankzij de vele
oefeningen kan ik nu al opnieuw mijn plan
trekken.”

“Een maand geleden werd ik wakker in het
Jan Yperman Ziekenhuis. Ik wist niet meer
wat gebeurd was of wat mij was overkomen.
Ik kreeg toen te horen dat ik een CVA of
zware trombose gedaan had. Het incident
gebeurde een viertal weken geleden,
omstreeks 7u30 à 8u ’s morgens. Gelukkig
was
op
dat
moment
mijn
thuisverpleegkundige bij mij. Zij heeft toen de
ambulance opgebeld.”

“In 3 maanden tijd werden mijn 2 heupen vervangen
door protheses. Mijn heupen waren versleten. Mijn
huisarts had mij doorverwezen naar het JYZ en de
sociale dienst verwees mij naar de afdeling Sp
Wervik. Ik ben blij dat ik hier terecht ben gekomen
en raadt het mijn vrienden ook aan om naar deze
revalidatiecampus te trekken indien nodig. Alle
personeelsleden zijn hier superlief en vriendelijk,
chapeau!”

“In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper,
alsook hier in de campus Sp Wervik is het
personeel heel vriendelijk en behulpzaam.
Eerst verbleef ik enkele weken in Ieper en nu
ben ik tien dagen hier in Wervik. De
maaltijden die we hier krijgen zijn zeer lekker,
dat geeft je kracht voor de revalidatieoefeningen die we iedere voor- en namiddag
samen met de kiné uitvoeren. Ik ben blij dat
we hier elke dag kunnen revalideren want nu
mag ik aan het einde van de maand al naar
huis, en dat is al over 8 dagen.”
“Door de hulp van de verpleegkundigen en
de kiné ben ik er volledig doorgekomen en
heb ik geen ongemakkelijkheden meer. Ik
ben blij dat ik bijna naar huis mag, terug in
mijn vertrouwde stek. Daar kan ik in mijn
eigen zetel opnieuw TV kijken.”

“Op deze campus word je echt verwend. Men focust
zich meer op jou, omdat hier maar een beperkt
aantal mensen zijn. Je krijgt persoonlijke hulp voor
de oefeningen. Ik ben blij dat hier zo dichtbij een
revalidatiecampus is.
“Wanneer ik terug thuis ben, ga ik ook nog naar de
kiné, maar toch zal dit niet hetzelfde zijn. Hier helpen
de kinesitherapeuten met de oefeningen en zeggen
ze wat eventueel beter kan en hoe je het beter kan
doen. De kiné geeft hier ook massages, heeft
verschillend materiaal ter beschikking en blijft tijdens
de oefeningen de hele tijd bij je. Je leert opnieuw
fietsen, trappen lopen, … . De hulp hier is echt
super! “
“Het eten hier is echt lekker. Ik ken geen andere plek
waar je zo’n lekker eten krijgt als in het JYZ. En het
gaat hier echt snel, ik mag over enkele dagen al
terug naar huis. Dan zal ik zelf weer eten maken
,want dat doe ik graag. Ik ga ook graag nog zelf om
mijn boodschappen en doe dit altijd met de wagen,
ik rij heel graag rond met de wagen. Dit heb ik wel
gemist. Maar het lekker eten en de service maakt
veel goed.”
“Mensen zeggen dat ik er goed uit zie, en dan vertel
ik dat dit komt door mijn goede revalidatie hier. Ik
had ook een voorkeur om hier te verblijven, en niet
op de geriatrie. Ik ben hier nog maar drieënhalf
weken en kan al opnieuw met alles m’n plan
trekken.”
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