Sp locomotorische
revalidatie

Contact
Alle aanvragen gebeuren via de sociale dienst:
•

T +32 (0)50 43 45 55

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op
met de Sp-dienst locomotorische revalidatie:
•

T +32 (0)50 43 43 49

•

VESP@azzeno.be

Bereikbaarheid
Op onze website www.azzeno.be vindt u alle
gegevens om ons vlot te bereiken.
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station
azzeno.be

AZ Zeno camp Bl

campus Knokke-Heist (8300)
Graaf Jansdijk 162 - T +32 (0)50 63 31 11
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 43 41 11
campus Maldegem (9990)
Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 40 40 70
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Sp locomotorische
revalidatie
De Sp-dienst locomotorische revalidatie van AZ Zeno
bevindt zich op campus Blankenberge.
U wordt er begeleid door een gespecialiseerd
revalidatieteam o.l.v. dr. Joris Callens, revalidatiearts
en dr. Hans Soete, specialist in fysische en
sportgeneeskunde.
Met een individueel multidisciplinair
revalidatieschema en met gebruik van de modernste
technieken, kan de revalidatieduur tot een minimum
beperkt worden.

Verzorging
U wordt begeleid door een vriendelijk, professioneel
en multidisciplinair team.
De persoonlijke verzorging en begeleiding gebeuren
steeds door revalidatieverpleegkundigen.

Revalidatie

•

Kamer voorzien van flatscreen tv, frigo, kluis,
telefoon en draadloos internet;

•

2 maal per dag kinesitherapie;

•

Elektrische bedden (in hoogte verstelbaar);

•

Dagelijks ergotherapie;

•

Aangepaste badkamer met douche;

•

Indien nodig hydrotherapie;

•

Dagblad op de dienst;

Doelgroep

•

Consultatie bij de diëtiste;

•

Patiënten met orthopedische en/of neurologische
aandoeningen.

•

Technisch orthopedist;

Dinsdag en donderdag mogelijkheid tot bezoek
aan de kapper;

•

Indien nodig psychologische begeleiding;

•

Zaterdag mogelijkheid tot pedicure.

•

Indien nodig logopedie.

•

•

U wenst intensief te revalideren, m.a.w. u bent
gemotiveerd en moet het ziekenhuis verlaten
maar uw thuissituatie laat uw terugkomst (nog)
niet toe;
U heeft een orthopedische ingreep ondergaan
(ter hoogte van schouder, knie, heup, rug, enkel,
pols, …);

•

U heeft een wervelindeuking, recupereert van
een ischias, onderging een hersenoperatie,…

•

U recupereert van een beroerte (CVA) en bent
verder in een goede gezondheid (internistisch
stabiel).
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Maaltijden
Dagelijks is er keuze tussen een standaardmenu en
een suggestiemenu. Ook hebben wij een uitgebreid
drankenaanbod (water, limonade, bier,...). In de
namiddag kunt u altijd genieten van een heerlijk
kopje verse koffie.

Hotelfunctie
De Sp-dienst locomotorische revalidatie is meer dan
enkel een revalidatiedienst. Naast een individuele
multidisciplinaire revalidatie bieden wij onze
patiënten een aantal aanvullende hoteldiensten:

Ontslag
Bij ontslag bezorgen wij u volgende documenten:
•

Een brief voor de huisarts;

•

Voorschrift voor de kinesist;

•

Voorschrift voor de thuisverpleging;

•

De medicatiefiche.

Indien nodig kunnen wij het vervoer voor u regelen.
Een loopkader of rolstoel kunt u eventueel via de
dienst bestellen.
De sociaal verpleegkundige helpt u bij het regelen
van uw ontslag naar huis. Aarzel niet om uw vragen
te stellen.
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