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U staat onder het medisch toezicht van 
hartspecialisten dr. An-Kristin Ascoop en 
dr. Hans Vandekerckhove en longartsen  dr. 
André Verstraeten en dr. Birgitte Janssens. 
Zij zijn verantwoordelijk voor uw opname 
en later voor uw ontslag.

Behandeling
Het tijdstip van uw verzorging en het aan-
tal behandelingen bepalen we individueel. 
Het kan dus gebeuren dat een verzorging 
of behandeling in de namiddag plaats-
vindt tijdens de bezoekuren voor familie 
of vrienden. De revalidatie met de kinesit-
herapeut en de ergotherapeut vindt dage-
lijks in de voormiddag plaats in de daar-
voor voorziene therapieruimtes. Zij zijn op 
weekdagen altijd aanwezig van 8u30 tot 
12u (niet in het weekend en niet op feest-
dagen). Draag voor de therapie gesloten 
schoenen en comfortabele dagkledij.

De maaltijden
Een van onze medewerkers vraagt dage-
lijks naar uw wensen voor ontbijt en avond-
maal. Als het nodig is, geeft de diëtiste (op 
vraag van de arts) informatie over uw dieet. 
Als u hulp nodig hebt bij het snijden of 
eten, helpen de verpleegkundigen en de 

Voor de patiënt

U verblijft op de afdeling Sp cardiopul-
monair. Sp is de afkorting van “speciale 
pathologie”. 

De afdeling bevindt zich in straat 2 en is 
een gesloten afdeling waar 22 patiënten 
met een hart- of longaandoening tijdelijk 
verblijven om te revalideren. Het doel van 
de afdeling is verder herstel na een acute 
aandoening, verhogen van de zelfredzaam-
heid, functionele kracht, uithouding en 
uiteindelijk ontslag. 

Team
•  De verpleegkundige staat in voor de hy-

giënische zorgen en medicatiebedeling.
•  De kinesitherapeut speelt een belangrij-

ke rol voor uw beweeglijkheid en fysiek 
herstel.

•  De ergotherapeut helpt u om uw dage-
lijkse activiteiten te herstellen.

•  De maatschappelijk werker helpt u bij 
eventuele sociale problemen en bereidt 
samen met u uw ontslag voor.

Al de zorgverleners streven er samen naar 
dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven.
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verzorgenden u graag. We dienen het ont-
bijt op rond 8u, middagmaal rond 11u30 
en avondmaal krijgt u rond 17u.  

Wat brengt u mee?
•  Gesloten schoeisel
•  Trainingsbroek of loszittende broek
•  Verzorgingsmateriaal: scheerapparaat, 

tandenborstel, tandpasta, zeep, bodylo-
tion, deodorant …

•  Washandjes en handdoeken
•  Bril, hoorapparaat, tandprothese
•  Loophulpmiddel (als u dat hebt)
•  Hobbymateriaal: boeken, puzzels …

Roken
Roken is niet toegelaten in het ziekenhuis.

Proefontslag
Na een bepaalde tijd kunt u een dag naar 
huis gaan, op proefontslag. Dat kan alleen 
als uw toestand het toelaat en met toe-
stemming van de arts.

Ontslag
Het ontslagmoment regelen we in overleg 
met u en uw familie. Dat kan enkel als alle 
documenten voor thuismedicatie, thuis-
verpleging en huisarts aanwezig zijn. We 
plannen het ontslag vanaf 14u.

Voor de familie

Bezoek
•  Bezoek is enkel toegelaten van 14u30 

tot 20u00. Hou daar rekening mee.
•  De patiënten bevinden zich op hun ka-

mer of in het therapielokaal. Bezoekers 
kunnen de therapie in het therapielokaal 
niet bijwonen. U kunt wachten op de ka-
mer of in de bistro.

•  Familie en bezoekers kunnen op onze 
afdeling niet overnachten, tenzij bij 
hoogdringendheid.

•  Meld het altijd aan de verpleegkundige 
als u de afdeling verlaat met een patiënt, 
om bijvoorbeeld een bezoek te brengen 
aan de bistro.

Wat als het niet loopt zoals 
verwacht?
Als de toestand van de patiënt niet positief 
evolueert en een terugkeer naar huis niet 
meer mogelijk is, moeten we een andere 
oplossing zoeken. Als een opname in een 
woonzorgcentrum of revalidatiecentrum 
noodzakelijk is, contacteert de maatschap-
pelijk werker van de sociale dienst u. Ga op 
tijd op zoek naar een geschikte oplossing, 
met eventueel een voorlopige inschrijving, 
zodat de opnamekans zo groot mogelijk is.
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Contact

SP cardiopulmonair
straat 2

Dienstverantwoordelijke:
Anne Tollenaere
T  09 224 51 02
E  Anne.tollenaere@azstlucas.be

Maatschappelijk werkers
Hartziekten
Anouk Vande Putte
T  09 224 63 24
E  Anouk.vandeputte@azstlucas.be
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 9u tot 12u en van 13u15 tot 16u30

Longziekten
Alice Van Daele 
T  09 224 57 80
E  Alice.vandaele@azstlucas.be 
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

van 8u30 tot 16u30


