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Welkom

We heten u van harte welkom in ons ziekenhuis.

In deze onthaalbrochure vindt u algemene informatie 

over uw opname, verblijf en de zorgverlening. 

Vanuit een christelijke inspiratie bieden we een 

kwaliteitsvolle en veilige zorg aan kinderen en 

volwassenen. We streven naar continuïteit van zorg in 

nauwe samenwerking met alle zorgverleners binnen 

& buiten het ziekenhuis. We wensen toegankelijke 

zorg aan te bieden en beogen aan alle patiënten 

correcte informatie te geven. 

Hebt u na het lezen van deze onthaalbrochure nog 

vragen, aarzel dan niet deze te stellen.

Wij helpen u graag verder.

Het ziekenhuisteam van de Sint Jozefskliniek Izegem

Samenwerken

Informatie

Toegankelijke zorg

Kwaliteitsvolle en veilige zorg
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Het onthaal

Aan het onthaal in de inkomhal van het ziekenhuis kunt u terecht met al uw vragen.

Bewegwijzering 

Bezoekuren
Gelieve de bezoekuren te respecteren in het belang van de rust van de patiënt.

 Voormiddag Namiddag

Algemeen 10u00 - 12u00 14u00 - 20u00

Geriatrie en Sp-dienst  weekdagen  14u00 - 20u00

   weekend 10u00 - 12u00 14u00 - 20u00

Materniteit  14u00 - 20u00

Kinderafdeling  14u30 - 19u30

Psychiatrie  weekdagen   14u00 - 20u00

  weekend 10u00 - 12u00 14u00 - 20u00

Intensieve zorgen 11u30 - 12u00 14u30 - 15u30

  18u30 - 19u30

Stroke unit (afdeling neurologie) 10u00 - 12u00 14u00 - 16u00

  18u00 - 20u00

Algemene Informatie

Elke afdeling van het ziekenhuis heeft een straat-
nummer. Aan het onthaal krijgt u de nodige info 
en vindt u ook een overzichtsbord. 

Overal in ons ziekenhuis hangen borden aan het 
plafond die u de weg wijzen. Ook aan de liften 
vindt u deze aanwijzingen terug.
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Uw Opname
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Inschrijvingsdienst

De dienst bevindt zich tegenover het onthaal.
Openingsuren:
Weekdagen 6u45 tot 18u45
Zaterdag 7u30 tot 12u00

Aan de inschrijvingsdienst neemt u een ticket. 
U maakt een keuze tussen
1 Geplande opname/dagopname
2 Consultatie/onderzoeken
3 Kasdienst
4 Reservatie kamer
5 Aangifte hospitalisatieverzekering
U wacht uw beurt af tot uw nummer op het 
TV-scherm verschijnt en meldt u dan aan bij het 
loket.

Stelt de behandelende arts een ziekenhuis-
opname voor, schrijf u dan steeds op voorhand in 
bij de inschrijvingsdienst. Breng de documenten 
die u van uw arts gekregen hebt mee, dit zorgt 
voor een vlotter verloop van uw inschrijving. 

De medewerkers bezorgen u de nodige informatie 
omtrent uw ziekenhuisopname, kamerkeuze en 
fi nanciële kosten. Beschikt u over een hospitalisa-
tieverzekering met derdebetalersregeling, gelieve 
dit steeds te melden.

Bent u nog niet in het bezit van een geldig kaartje 
(bewijs van de ID-kaartregistratie) dan moet u 
vóór een consultatie, bloedafname of radiografi e 
uw ID-kaart laten inlezen bij de inschrijvings-
dienst. Meldt u minstens 15 min. voor uw afspraak 
aan op de inschrijvingsdienst.

Planning van uw opname 
(dagopname of verblijf met overnachting)

Consultatie, bloedafname, 
radiografi e
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Wat brengt u mee?

Voor uw inschrijving
•Identiteitskaart / internationaal paspoort
•Voor kinderen tot 12 jaar ISI + kaart of ID-kaart of   
 SIS-kaart
•Voor personen met een buitenlands domicilie:
 Niet dringende opname: Europese    
  verzekeringskaart of garantieverklaring
 Dringende opname: Europese    
  verzekeringskaart 
 Geld of betaalkaart om een (eventueel)   
  voorschot te betalen 
• Formulier hospitalisatieverzekering en/of   

hospitalisatieverzekeringskaart
• Naam en telefoonnummer van een 

contactpersoon
• Naam van uw huisarts
• Bij een arbeidsongeval:
 datum van het arbeidsongeval
 verzekeringsmaatschappij en polisnummer
 gegevens van uw werkgever

• In geval van een verkeers-, school- of sport-
ongeval wordt de opname beschouwd als een 
gewone opname. Alles wordt geregeld via uw 
ziekenfonds, u ontvangt een factuur voor het 
persoonlijke aandeel die u na betaling kunt 
indienen bij uw verzekering, school of sport-
vereniging

• Formulier “vertrouwelijk” ingevuld te bezorgen 
aan uw ziekenfonds binnen 48u

• Betalingsverbintenis van een OCMW of een 
andere instantie die borg staat voor de betaling 
van de kosten. Bij consultatie moet u steeds uw 
betalingsverbintenis tonen aan de arts of het 
secretariaat. Pas dan kan u een tussenkomst 
genieten zo niet moet u zich eerst wenden naar 
het OCMW van uw gemeente.

Voor het medisch team bij opname
• Brief van huisarts of specialist
• Vaccinatiekaart, allergiekaart
• Uitslagen van onderzoeken, radiografi eën, …
• Thuismedicatie, puff er, insulinepennen 

met dosering. Gebruik hiervoor de medicatiezak 
die u kreeg in het ziekenhuis

• Ingevuld patiëntenboekje: voorbereiding op 
chirurgie en/of procedure onder anesthesie

• Attest voor terugbetaling van bepaalde medicatie

Voor uw verblijf
• Toiletgerief, washandjes, handdoeken
• Ondergoed, slaapkledij, kamerjas, pantoff els 

(bij voorkeur gesloten model), gemakkelijke 
kledij (vb training)

• Bril, lenzen, hoorapparaat, tandprothese
• Wandelstok, krukken, looprek of andere hulp-

middelen (vb schouderdraagband)
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Documenten die u ontvangt samen met uw 
onthaalbrochure

Spoedopname

Dagziekenhuizen

Naast deze onthaalbrochure ontvangt u bij een 
opname volgende documenten:

opnameverklaring en toelichting
morele, godsdienstige of fi losofi sche bijstand   

 aan patiënten
overzicht van de artsen en afdelingen
fi nanciële regeling

Aan de inschrijvingsdienst kunt u de lijst van 
(niet-)verbonden artsen raadplegen. Tevens kunt 
u een overzicht van de prijzen van (para)farma-
ceutische producten en implantaten opvragen. In 
de wachtzaal van deze dienst vindt u een aantal 
brochures met aanvullende informatie.

Voor dringende geneeskundige verzorging kunt 
u dag en nacht terecht op onze spoedgevallen-
dienst. Op deze dienst werken verpleegkundigen, 
spoedartsen en assistent-artsen. De verpleeg-
kundigen maken bij uw aankomst een objectieve 
inschatting van de ernst en de dringendheid van 
uw situatie. Ze doen dit op basis van de medische 

klachten die u vertoont. Er wordt gewerkt met 
kleurcodes die aanduiden in welke volgorde 
de patiënten behandeld worden. Patiënten met 
levensbedreigende of ernstige aandoeningen krij-
gen voorrang. Het is dus mogelijk dat patiënten 
die zich na u aanmelden eerder behandeld 
worden of eerder onderzoeken krijgen.

Bepaalde ingrepen, behandelingen of onderzoeken kunnen in "daghospitalisatie" uitgevoerd worden. 
Dit wil zeggen dat u niet in het ziekenhuis moet overnachten maar dezelfde dag terug naar huis kan. Uw 
verwijzende arts kan u zeggen voor welke ingrepen of onderzoeken dit mogelijk is. Meer informatie vindt 
u in specifi eke folders. 

Het ziekenhuis beschikt over:

Dagziekenhuis pediatrie
Voor kinderen tot 15 jaar.

Dagziekenhuis chirurgie
Voor een kleine ingreep/operatie en onderzoeken 
met een beperkte nazorg.

Dagziekenhuis oncologie en inwendige
Deze dienst biedt opvang, behandeling en nazorg 
voor niet operatieve behandeling en onderzoeken.

Dagziekenhuis geriatrie
Voor 75-plussers.

Een opname via spoed is nooit gepland. Zorg daarom dat u altijd volgende documenten op zak heeft:
• Identiteitskaart
• Telefoonnummer van uw partner, een familielid of kennis
• Overzicht van uw medicatie en allergieën
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Uw Verblijf
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Maaltijden
De hoteldienst bezoekt u op uw kamer. Uw voor-
keur wordt beluisterd. Als u een dieet voorgesteld 
wordt, komt een diëtist bij u langs. Bezoekers 
kunnen terecht in onze cafetaria.

Verblijf en overnachting bij uw familie
Dit is mogelijk in overleg met de verpleeg-
kundigen.

Telefoon
In iedere kamer is er een telefoontoestel dat u kan 
gebruiken met een persoonlijke code. Deze code 
bekomt u bij de verpleegkundige. Om te bellen 
drukt u uw 6-cijferige pincode in en het gewenste 
telefoonnummer. Het rechtstreeks telefoonnummer 
waarop u zelf te bereiken bent, is het nummer 
051/334 + uw kamernummer.
 
GSM gebruik 
Gsm gebruik is niet toegelaten op de afdelingen 
intensieve zorg, het operatiekwartier en de 
spoedopname. 
U herkent deze diensten aan dit logo. 

Radio – TV
Op elke kamer is er radio en TV. In uw nacht-
kastje vindt u een instructiekaart. 

Internetgebruik
Vraag aan de verpleegkundigen naar de mogelijk-
heden op uw afdeling.

Bibliotheek
Wenst u een boek te lenen, neem dan contact met 
een verpleegkundige.

Briefwisseling
Inkomende post ontvangt u op uw kamer. 
Bezorg uw uitgaande gefrankeerde post aan de 
verpleegkundigen. Briefpapier en postzegels zijn 
te verkrijgen in de winkel.

Winkel
U vindt er kranten en tijdschriften, bloemen, 
wenskaarten, postzegels, geschenkartikelen, 
frisdranken, snoep, hygiëneartikelen, speelgoed, 
lijnkaarten, decoratieartikelen …
Openingsuren
van maandag tot vrijdag 08u00 tot 19u30
op zaterdag 11u00 tot 18u30
op zon- en feestdagen 13u00 tot 18u30

Cafetaria
De cafetaria is dagelijk open voor patiënten en 
bezoekers van 9u00 tot 18u. Dagschotels, snacks, 
ijs, gebak en drank zijn er verkrijgbaar. Aan 
opgenomen patiënten worden geen alcoholische 
dranken verkocht. (2de verdieping - straat 77)
 
Aanvullende dienstverlening
Het staat u vrij een afspraak te maken met uw 
kapper of met specialisten in pedicure, manicure, 
podologie, schoonheidsverzorging. Bespreek uw 
wensen met de verpleegkundige.

Wat kunnen wij u aanbieden?

Welk comfort bieden wij u aan?

Wie zorgt voor u tijdens uw verblijf?

Uw behandelende ziekenhuisarts is verant-
woordelijk voor uw behandeling en bezoekt u 
regelmatig op uw kamer. Noteer gerust uw vragen 
op voorhand, zij kunnen een geheugensteun zijn 
tijdens de doktersronde. Indien nodig worden ook 
andere specialisten geraadpleegd. Uw arts en de 
verpleegkundigen werken samen met verschil-
lende disciplines zoals sociale dienst, kinesist, 

ergotherapeut en logopedist om optimale zorg 
te bieden en uw herstel en de hervatting van uw 
dagelijkse activiteiten te stimuleren.
Indien uw familie bereid is een zorgtaak op te 
nemen zoals het aanbieden van een maaltijd, 
mondzorg, toiletzorg, waken …, bespreek dit met 
de hoofdverpleegkundige.
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Zorg
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Wij wensen u naast een kwaliteitsvolle zorg ook een 
veilige zorg aan te bieden. We werken actief rond 
een aantal veiligheidsthema’s.

Elke patiënt krijgt een identifi catiebandje. Het is
belangrijk dat u dit altijd draagt en dit tot op het 
moment dat u het ziekenhuis mag verlaten.

 Het is mogelijk dat tijdens uw opname iemand 
van onze dienst kwaliteit bij u langskomt om uw 
bandje te controleren.
indien u de afdeling verlaat, verwittig dan steeds  

 een verpleegkundige.
In het ziekenhuis wordt een checklijst “veilige 
heelkunde” gehanteerd om belangrijke gegevens 
vóór, tijdens en na uw ingreep te controleren.
In het kader van valpreventie vragen wij u om 
veilige schoenen te dragen. Veilige schoenen zijn 

volledig gesloten en omsluiten de volledige voet. 
Wenst u meer tips? Contacteer dan de 
valcoördinator via de verpleegkundigen of vraag 
een specifi eke folder.

In het ziekenhuis is security aanwezig. Zij helpen 
ons de orde en de rust in het ziekenhuis te bewaren. 
Op verschillende locaties is er camerabewaking om 
de veiligheid mee te helpen garanderen. 

In het kader van diefstalpreventie brengt u beter 
geen waardevolle voorwerpen of geld mee. Hebt 
u toch geld of voorwerpen bij bezorg deze dan 
aan een verpleegkundige tegen ontvangstbewijs. 
Bij verlies of diefstal is het ziekenhuis niet 
verantwoordelijk.

In het ziekenhuis en aan de ingangen geldt een 
volledig rook- en drugsverbod. Ook de e-sigaret is 
niet toegelaten. De aanwezigheid en het gebruik 

van drugs worden niet getolereerd. Indien u zich 
niet houdt aan deze afspraken kan dit leiden tot 
onmiddellijk ontslag.

Een goede hygiëne is belangrijk om het verspreiden 
van bacteriën tegen te gaan. Voorafgaand en tijdens 
de patiëntenzorg zal de zorgverlener telkens zijn 
handen ontsmetten of handschoenen dragen. Ook de 
persoonlijke hygiëne van de patiënt is belangrijk.
Hoe kan u zelf meewerken:
• Ontsmet uw handen voor het verlaten van de 

kamer.
• Was uw handen met water en zeep na het 

toiletbezoek.
• Werk mee aan een goede hoest- en snuithygiëne:

 ▸ Wendt uw hoofd af indien u moet niezen of 
snuiten.

 ▸ Gebruik bij het hoesten een papieren zak-
doekje, dat u meteen erna in een vuilnisbak 
werpt. 
Vervolgens ontsmet of wast u uw handen. 

• Breng geen huisdieren mee naar het ziekenhuis. 
Enkel geassisteerde assistentiehonden worden 
toegelaten.

Indien er een hoger besmettingsrisico is, kan het 
noodzakelijk zijn dat zorgverleners en ook bezoe-
kers extra maatregelen nemen zoals het dragen van 
beschermende kledij of de patiënt naar een andere 
kamer verhuizen.

Veiligheid

Ziekenhuishygiëne

Kwaliteit

De Sint-Jozefskliniek wenst een kwaliteitsvolle zorg 
aan te bieden aan kinderen en volwassenen. Deze 
uitdaging realiseren wij op verschillende manieren. 
U kan ons helpen door uw mening te geven, via de 
tevredenheidsenquête of via suggesties@sjki.be. 

Wenst u meer te weten over onze diverse kwaliteits-
metingen (inspectieverslag, cijfers over borstkanker, 
tevredenheidsmetingen ...), neem dan een kijkje op 
onze website. Daarnaast kan u onze resultaten ook 
bekijken op www.zorgkwaliteit.be.

Rook- en drugsverbod
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De Sint-Jozefskliniek is verantwoordelijk voor 
de verwerking van uw persoonsgegevens die in 
uw patiëntendossier bijgehouden worden voor 
doeleinden van preventieve geneeskunde of 
medische diagnose, het verstrekken van zorg of 
behandelingen. U hebt recht op toegang tot en op 
verbetering van de persoonsgegevens die op u 
betrekking hebben en die in het ziekenhuis 

verwerkt worden. Hiervoor kan u contact 
opnemen met de inschrijvingsdienst. 
(tel. 051/33.40.34). Voor meer informatie 
over de bepaling van de wet op de privacy 
en het reglement dat binnen het ziekenhuis 
is uitgewerkt, verwijzen we eveneens naar de 
inschrijvingsdienst. 

Alle medewerkers van het ziekenhuis streven 
naar een zo goed mogelijke verzorging van 
u en uw familie. Niettegenstaande onze inzet 
en inspanningen kan het gebeuren dat u niet 
volledig tevreden bent over bepaalde aspecten 
van uw behandeling of uw verblijf. Bij klachten of 
problemen kan u in eerste instantie terecht bij de 
betrokkene zelf of bij de hoofdverpleegkundige 
van uw afdeling. 

Als dit echter niet tot de gewenste oplossing leidt, 
kan u zich richten tot de ombudsdienst. U kan 
bij de ombudsdienst ook terecht met vragen over 
de patiëntenrechten of voor inzage in of afschrift 
van uw patiëntendossier. De dienst is telefonisch 
bereikbaar tijdens de werkdagen van 9u tot 17u 
op het nummer 051/ 33.41.67 of via 
ombudsdienst@sjki.be. 

Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u 
in contact met veel verschillende zorgverleners. 
Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij 
hun best doen om u een deskundige behandeling 
en een goede verzorging te geven. Onze zorgver-
leners verwachten ook het een en ander van u. 

Deze wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd 
als ‘rechten en verwachtingen’. Wenst u meer 
informatie over deze rechten, vraag dan aan de 
inschrijvingsbalie naar de brochure: ‘in goede 
relatie weet je wat je aan elkaar hebt’.

Privacy

Ombudsdienst

Uw rechten en plichten

Beroepsgeheim

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Alles wat u met hen bespreekt blijft 
vertrouwelijk binnen het team dat u behandelt.

Welke zijn uw patiëntenrechten?
De zorgverlener biedt u kwaliteitsvolle zorg.
De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige 

 informatie.
De zorgverlener respecteert uw privacy.
Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener.

Via de ombudsdienst hebt u toegang tot uw 
 patiëntendossier.

U geeft toestemming voor een behandeling.
U kan terecht bij de ombudsdienst.
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Informatie
De algemene informatie
De verpleegkundigen, de vroedkundigen, 
de zorgkundigen, de kinesitherapeuten, de 
apothekers en de andere paramedici zijn 
werknemers van het ziekenhuis en vallen 
onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. 
De geneesheren zijn zelfstandigen. Wanneer 
een zorgverstrekker een zelfstandig statuut 
heeft, kan het ziekenhuis niet aansprakelijk 
gehouden worden voor de handelingen van de 
zorgverstrekker.

Rechtsverhoudingen
De patiënt heeft recht om van het ziekenhuis 
algemene en geïndividualiseerde informatie 
te ontvangen over de aard van de 
rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de 
zorgverleners die er werken.

De geïndividualiseerde informatie
De patiënt/zijn vertegenwoordiger kan het statuut 
van een individuele arts consulteren voorafgaand 
aan elke consultatie bij de betrokken arts zelf of 
aan de inschrijvingsdienst.

Wat verwachten wij van u als patiënt?
U geeft juiste informatie over uw identiteit.
U verleent uw medewerking.
U betaalt voor uw behandeling.
U behandelt materialen met zorg.
U leeft de huisregels na.

U respecteert de zorgverleners en de 
 medepatiënt.

U draagt steeds uw identifi catiebandje en 
 dit tot op het moment dat u het ziekenhuis hebt  
 verlaten.
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Uw ontslag 
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Ongeveer 6 weken na uw ontslag 
ontvangt u een ‘uittreksel van de 
verpleegnota’. Wij vragen nooit 
voorschotten, behalve wanneer u een 
behandeling of ingreep krijgt die niet 
terugbetaald wordt door een Belgisch 
ziekenfonds of Belgische verzekering. De 
aangerekende tarieven en de toelichting 
van de aangerekende bedragen kan 
u terugvinden op een apart blad bij 
de onthaalbrochure. De factuur geeft 
aan welk bedrag u betaalt en welk 
bedrag uw ziekenfonds of verzekeraar 
betaalt. De kosten voor uw ziekenfonds 
of (arbeidsongevallen)verzekeraar 
verrekenen we rechtstreeks met hen. In 
de meeste gevallen wordt ook het deel 

ten laste van uw hospitalisatieverzekering 
rechtstreeks bij hen geïnd. Dat hangt 
af van uw polisvoorwaarden. De 
inschrijvingsdienst zal u (of iemand 
die u vertegenwoordigt) vragen een 
opnameverklaring te ondertekenen. Via 
deze verklaring maakt u uw kamerkeuze 
kenbaar en ontvangt u informatie 
over de verschillende kosten die het 
ziekenhuis mogelijk kan aanrekenen. 
Voor vragen omtrent de inhoud en/of 
betalingsregeling van uw factuur kan je 
terecht op het nummer 051/33 46 35. 
Voor de betaling van uw factuur kan je 
terecht bij de kasdienst
051/33 40 28 – kasdienst@sjki.be.

Uw arts beslist wanneer u naar huis mag. 
Hij bespreekt met u de datum en het 
uur van ontslag. Vóór uw vertrek krijgt u 
advies en praktische informatie over uw 
medicatie, dieet, activiteiten, controle, 
thuiszorg, hulpmateriaal, ...
U krijgt een beknopt medisch verslag 
mee voor uw huisarts. In bepaalde situ-
aties krijgt u tijdens uw verblijf heel snel 
bezoek van de sociale dienst. Die dienst 
bekijkt samen met u hoe uw vertrek uit 

het ziekenhuis zo vlot mogelijk georgani-
seerd kan worden.
Wat regelen voor u naar huis gaat?

Informeer uw familie en bespreek uw 
 vervoer. 

Breng uw ziekenfonds op de hoogte 
 als u na uw ziekenhuisverblijf nog een  
 tijd arbeidsongeschikt blijft. Vraag uw 
 arts vóór uw vertrek de nodige 
 formulieren in te vullen.

De ziekenhuisfactuur

Uw ontslag

Openingsuren kasdienst

 Voormiddag Namiddag

Maandag 8u00 tot 12u30 13u30 tot 17u00

Dinsdag 8u00 tot 12u30 Gesloten

Woensdag 8u00 tot 12u30 13u30 tot 17u00

Donderdag 8u00 tot 12u30 Gesloten

Vrijdag 8u00 tot 12u30 13u30 tot 17u00
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Begeleidende
diensten
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Deze dienst richt zich in diagnose en therapie 
tot opgenomen patiënten met spraak-, taal-, slik-, 
leer-, stem- en spreekritmestoornissen van diverse 
oorsprong.

De psycholoog kan u deskundige hulp bieden bij 
diagnostiek, persoonlijke, relatie- en/of gezins-
moeilijkheden.

Maatschappelijk werkers maken deel uit van het 
afdelingsteam. Voor en tijdens uw opname staan 
zij samen met het verzorgend team in voor de 
ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving. 
Maakt u zich zorgen over de sociale gevolgen 
van uw ziek-zijn, over uw herstel, uw gezin of uw 
werksituatie, dan kan u terecht bij een van onze 
maatschappelijk werkers. Zij staan stil bij uw 
gevoelens en ervaringen. Zij ondersteunen u en 
uw naasten bij de emotionele en relationele  

gevolgen van de ziekte en de behandeling. 
Bij materiële, financiële moeilijkheden en bij de 
aanvraag van sociale voorzieningen kan u bij hen 
terecht voor advies en doorverwijzing. Zij kunnen 
u ook helpen bij de voorbereiding van uw ontslag.
Een gesprek met de maatschappelijk werker van 
uw afdeling kunt u aanvragen via de verpleegkun-
dige of bij de sociale dienst zelf. 

Op deze dienst kunnen patiënten terecht met spier-, gewrichts- en zenuwletsels alsook patiënten met 
hart- en longaandoeningen, voor lymfedrainage, bekkenbodemoefeningen en oncorevalidatie. Wij werken 
aan een optimaal herstel na operatie, ongeval of ziekte waarbij u zo snel mogelijk de dagelijkse activitei-
ten terug kan opnemen. De dienst fysische revalidatie bestaat uit kinesitherapeuten en ergotherapeuten 
en werkt onder toezicht van een fysiotherapeut. De kinesitherapeuten staan in voor bewegingstherapie. 
De ergotherapeuten proberen het zelfstandig functioneel handelen te bevorderen. 
Beide disciplines werken nauw samen. Wij bieden zowel gehospitaliseerde als ambulante zorg aan en 
hebben een specifieke expertise voor bepaalde doelgroepen.

Rugschool
De David Back Rugschool richt zich tot mensen 
met rug- of nekklachten. In het revalidatie- 
programma worden losmakende en versterkende 
oefeningen aangeboden voor de buik-, rug- en 
nekspieren. Ergonomische principes en  
rughygiëne worden aangeleerd.
Cardiorevalidatie
Bij hartpatiënten werken we, in minimum 24 
sessies, aan hun uithoudingsvermogen, activitei-
tenniveau en fysieke conditie.
Onco-revalidatie
Na een oncologische behandeling kunt u 24 
sessies revalidatie op maat van uw mogelijkheden 
volgen. Deze sessies zijn vooral gericht naar 
het optimaliseren van uw fysieke krachten en 
uithouding.

Orthopedische revalidatie
U kan er terecht om te revalideren als u een 
gewrichtsprothese hebt gekregen (knie, heup, 
schouder) of na een trauma.
Valkliniek 
Via het geriatrisch dagziekenhuis kunnen alle 
75-plussers in overleg met hun huisarts en de 
geriater een analyse krijgen waarin alle risico-
factoren van vallen worden geëvalueerd. 
Uw huisarts kan dit voor u regelen via telefoon-
nummer: 051/33.41.36
Het geriatrisch dagziekenhuis is open op maan-
dag, woensdag en vrijdag.
Ook tijdens uw opname kan u valtraining krijgen.

Logopedische dienst Psychologische dienst

Sociale dienst

Dienst fysische revalidatie
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Palliatieve zorg is de zorg voor wie niet meer 
kan genezen. Het palliatief supportteam bestaat 
uit maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, 
psycholoog, diëtist, pastor en artsen. Dit 

team helpt zoeken naar de hoogst mogelijke 
levenskwaliteit op ieder moment van de ziekte. 
Patiënt en familie kunnen ook advies inwinnen 
omtrent levenseindevragen.

Het oncologisch supportteam is het 
aanspreekpunt voor personen met een 
vermoeden of diagnose van kanker. Dit team 
bestaat uit een maatschappelijk werker, 
begeleidingsverpleegkundigen, psycholoog, 
diëtist, pastor en artsen. Zij bieden ondersteuning 
en begeleiding aan de patiënt en zijn/haar 
omgeving doorheen het ziekteproces. U kan met 
vragen op emotioneel, praktisch, psycho-sociaal, 
spiritueel, fi nancieel, seksueel vlak bij dit team 
terecht.

Bij de diagnose van borstkanker werkt uw 
behandelende arts nauw samen met de 
borstverpleegkundige en de verpleegkundigen 
van de afdeling oncologie of chirurgie en dit 
tijdens uw volledige behandelingsperiode. De 
borstverpleegkundige zorgt voor de opvang na het 
slechte nieuws. Ze helpt bij het plannen van uw 
onderzoeken en helpt u wegwijs te maken in ons 
ziekenhuis. Bovendien geeft ze u informatie, voorziet 
ze in emotionele ondersteuning en beantwoordt ze 
uw vragen.

Wij hebben eerbied voor uw levens- of geloofs-
overtuiging. Verwacht u “Godsdienstige, morele 
of fi losofi sche bijstand”, noteer dan uw wensen 
op het blad in de map. Ons ziekenhuis werkt 
vanuit een christelijke inspiratie. U kan steeds een 
bezoek vragen van een pastor van het ziekenhuis. 
Dit kan gaan over uw geloof, uw ziek zijn, zorg 
voor het einde van het leven. U kan ook afspraken 
maken voor een gebed, een ritueel van vergeving 
en verzoening, de zorg voor het levenseinde, 

rouwen verliesverwerking. In de kapel kan u tot 
rust komen, een voorbede neerschrijven, tot 
gebed komen. Op zon- en feestdagen kan u om 
9u30 een patiëntenmis bijwonen. U kan te voet 
komen, in een rolstoel, met uw bed. Vrijwilligers 
zorgen voor het vervoer. Ook uw familie is er 
van harte welkom. Op uw kamer kan u deze mis 
volgen via het infokanaal. Wilt u de communie 
ontvangen op uw kamer, verwittig de verpleeg-
kundigen.

Palliatieve zorg

Oncologisch supportteamBorstkliniek

Pastorale dienst

Dit team richt zich tot alle geriatrische patiënten 
(75+) die niet opgenomen zijn op de afdeling geria-
trie. Het is de bedoeling om de verschillende noden 
zoals valrisico, voeding, geheugen, thuissituatie, 
mobiliteit … in kaart te brengen. Eventueel worden 
ook aanvullende onderzoeken bij andere disciplines 
gepland. Na overleg met u formuleren zij een advies. 
Indien nodig contacteren zij andere hulpverleners 
om uw zorg thuis verder op te volgen.

Interne liaison geriatrie

Patiënten die zuurstofafhankelijk zijn kunnen, na 
goedkeuring van de adviserend geneesheer van 
het ziekenfonds, gratis zuurstof krijgen onder de 
vorm van een concentrator, een concentrator met 
vul compressor of een systeem met vloeibare 
zuurstof. 

Zuurstoftherapie
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Bij diabetes (suikerziekte) kan een patiënt via de 
huisarts of behandelende ziekenhuisarts doorge-
stuurd worden naar het diabetesteam. Binnen het 
team zit een diabetesverpleegkundige, diëtiste en 
een arts. Er wordt steeds samengewerkt met de 
thuiszorg.

De diëtisten geven voedingsadvies en dieetbege-
leiding. Op voorschrift van uw arts kan u bij hen 
terecht.

In het ziekenhuis worden ook vrijwilligers 
ingeschakeld om de zorg van de patiënt te opti-
maliseren. U kan ze herkennen aan de badge 
die ze dragen. Wenst u zelf vrijwilliger te worden, 
neem dan contact op met het onthaal.

Als u een andere taal spreekt, is het vaak moeilijk 
om de informatie van de medewerkers te begrijpen. 
In dat geval kan u via de sociale dienst een tolk 
aanvragen. Er kan gratis beroep gedaan worden 
op een telefonische tolk of via videotolken. Ook 
een doventolk kan aangevraagd worden. 

Diabetesteam Diëtisten

Vrijwilligers Tolken

Prostaatzorg

De stomaverpleegkundige leert u alles aan wat 
uw stoma betreft. Ze helpt u ook bij de keuze, het 
aanbrengen en het bestellen van het materiaal. 

Stomazorg

Wanneer u een prostaatoperatie ondergaat, 
zal de (prostaat)verpleegkundige u de nodige 
antwoorden op uw vragen geven.
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Praktische info

Het ziekenhuis beschikt over een betalende par-
king gelegen in de Ommegangstraat 41.
U betaalt de parkeerkaart aan de betaalautomaat 
op de parking. Vanaf het tijdstip van betaling hebt 
u 10 minuten de tijd om de parking te verlaten.

Tegenover de hoofdingang is een parkeerzone voor 
andersvaliden. Plaats uw offi  ciële parkeerkaart 
duidelijk zichtbaar in de wagen. Indien deze volzet 
is, kan u gratis parkeren op de grote parking. 

U toont hiervoor aan het onthaal uw offi  ciële par-
keerkaart voor personen met een handicap. 
Rolwagens zijn ter beschikking aan de ingang en 
op de parking. Breng steeds deze rolwagen terug 
naar de voorziene plaatsen.

Houdt u op de parking aan de verkeersregels. Het 
ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor gebeur-
lijke ongevallen.

U kan uw fi ets parkeren aan de hoofdingang van het ziekenhuis. 

Vanuit Brugge of Kortrijk 
Komt u via de E403 (vanuit Brugge of Kortrijk) 
neem dan de afrit Rumbeke (afrit 6). Volg dan 
N36 richting Izegem (dit is bij de afrit linksaf 
vanuit Kortrijk, rechtsaf vanuit Brugge). Aan de 
tweede rotonde neemt u de derde afslag (aan dit 
verkeersplein staat een Esso-station). Wegwijzers 
duiden de weg naar het ziekenhuis en de parking 
aan.

Vanuit centrum Izegem
Komt u van de centrale brug, neem dan onmid-
dellijk de eerste straat rechts (Melkmarktstraat), 
dan de tweede straat links (Kruisstraat). Op het 
einde van deze straat draait u de Roeselaarse-
straat in naar rechts, u slaat nu onmiddellijk links 
de Ommegangstraat in. U passeert nu linksaf de 
hoofdingang van het ziekenhuis, iets verderop is 
de inrit van de parking (Ommegangstraat 41).

Parkeergelegenheid

U komt met de fi ets

U komt met de auto

U komt met het openbaar vervoer

Met de bus
Lijn  Halte
Lijn 60 Roeselare - Lendelede - Kortrijk H. Hartkerk
Lijn 61 Kortrijk - Izegem - Ardooie H. Hartkerk
Belbus (059/565256) Lijn 68 Izegem - Ingelmunster - Lendelede H. Hartkerk

Met de trein (Korenmarkt)
Het treinstation is gelegen op 500 meter van het ziekenhuis. Vanaf daar volgt u de wegbeschrijving 
"Vanuit centrum Izegem" (zie boven).
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U kunt in eerste instantie steeds terecht bij een 
medewerker. Aanvullende praktische informatie 
vindt u op onze website: www.sjki.be

Verschillende afdelingen beschikken over een 
eigen informatiefolder, u kan deze opvragen op 
uw afdeling of bekomen aan de infostand aan de 
inschrijvingsdienst. Wij danken u en uw familie 
voor het vertrouwen in ons ziekenhuis.

Wenst u nog bijkomende informatie?
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Ommegangstraat nr. 7, 8870 Izegem 

Tel.: 051/334111 | Fax: 051/334999

info@sjki.be | www.sjki.be
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