Beste mevrouw, mijnheer
Het centrum voor leverziekten van AZ Delta is een centraal
aanspreekpunt voor u als leverpatiënt. In het centrum voor leverziekten
streven we naar uitstekende zorg, daarom is er een vlotte samenwerking
nodig tussen de maag-darm-leverartsen, diëtist, sociale dienst, psycholoog,
radioloog, laboranten en huisartsen. Een centrale verpleegkundig
consulent leverziekten begeleidt niet alleen de patiënt, maar ondersteunt
ook partners, ouders en familieleden doorheen het behandelings- en
opvolgingstraject.
We wensen u veel succes met uw behandeling.
Het team leverziekten.

Voorstelling team & contactgegevens
Verpleegkundig consulent leverziekten
Laurence Seynhaeve

t 051 23 73 07
e laurence.seynhaeve@azdelta.be
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Alle maag-darm-leverartsen hebben een goede kennis van leverziekten.
Echter sommige leverziekten vragen nog iets meer verdieping en
specialisatie. Daarom zijn enkele maag-darm-leverartsen iets meer
gespecialiseerd in leverziekten. Er is een goede onderlinge samenwerking
tussen alle maag-darm-leverartsen.
Dr. Jochen Decaestecker

Dr. Charlotte De Vloo

Dr. Jef Dewyspelaere

Dr. Luc Harlet

Secretariaat campus Menen
t 056 52 22 43
e secr.interne.menen@azdelta.be
Secretariaat campus Torhout
t 050 23 24 01
e secr.inwendige.torhout@azdelta.be
Diëtisten
Bij het stellen van een diagnose kan het zijn dat uw voedselpatroon wordt
beïnvloedt. De diëtisten helpen u graag om de problemen die zich daarbij
voordoen op te vangen. Dit kan bijvoorbeeld door een voedingsplan op te
stellen aangepast aan uw lichamelijke noden.
Diëtist Roeselare
Lien Biesbrouck
t 051 23 80 24
e lien.biesbrouck@azdelta.be
Diëtist Menen
Bulcaen Lore, Marianne Casteele, Aline Lamblin, Eline Vanlerberghe
t 056 52 21 92
Diëtist Torhout
Chantal D’hondt
t 050 23 26 30
e chantal.dhondt@azdelta.be
Liaison psychiatrie
Het team liaison psychiatrie tracht de drempel te verlagen en de zorg te
verbeteren voor patiënten met lichamelijke én psychische aandoeningen.
Wanneer u als patiënt wordt opgenomen op de verblijfsafdeling voor
een lichamelijk probleem, start daar de begeleiding van het team liaison
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Een afspraak bij één van deze artsen maakt u best via het secretariaat:
Secretariaat campus Roeselare
t 051 23 72 15
e secretariaat.mdl@azdelta.be
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psychiatrie als er sprake is van een gelijktijdig psychisch probleem
(bv. bij verslavingen, rouwprocessen, depressieve gedachten, enz.). Dit
gebeurt aan de hand van vrijblijvende gesprekken met een pyschiatrisch
verpleegkundige of psycholoog. Na de ziekenhuisopname kan het team
liaison psychiatrie u doorverwijzen zodat er psychologische opvolging is
verzekerd na uw vertrek uit het ziekenhuis.
Liaison verpleegkundige psychiatrie
Miek Wyseure
t 051 23 73 39
e miek.wyseure@azdelta.be
Psycholoog
Een psycholoog kan een steun betekenen voor u en/of uw familie. De
psycholoog kan ook als vertrouwenspersoon optreden doorheen het
verwerkingsproces van de ziekte. Psychologische begeleiding is mogelijk
op eigen initiatief of op vraag van het multidisciplinair team.
Psycholoog Roeselaere
Horanka Uyttenhove
t 051 23 81 82
e horanka.uyttenhove@azdelta.be
Psycholoog Menen
Silke Verstraete
t 056 52 21 93
e silke.verstraete@azdelta.be
Psycholoog Torhout
Kelly Monteny
t 050 23 26 53
e kelly.monteny@azdelta.be
Sociale dienst
De sociale dienst staat in voor de psychosociale begeleiding en
ondersteuning van patiënten en hun familie. Een ziekte brengt
namelijk vaak allerlei praktische zaken met zich mee die opgelost
moeten worden, bv. regelen van thuisverpleging, poetshulp,
personenalarmtoestellen, TPN-voeding, enz. Indien nodig kan de sociale

Sociale dienst Roeselare
Marian Beddeleem
t 051 23 78 64
e marian.beddeleem@azdelta.be
Sociale dienst Menen
Steve Lapére
t 056 52 22 36
e steve.lapere@azdelta.be
Sociale dienst Torhout
Marieke Trybou
t 050 23 26 54
e marieke.trybou@azdelta.be
Verblijfsafdeling maag-darm-leverziekten Roeselare
t 051 23 73 76
Verblijfsafdeling maag-darm-leverziekten Menen
t 056 52 24 80
Verblijfsafdeling dienst interne ziekten Torhout
t 050 23 23 51

Bij problemen in het weekend, op feestdagen of ‘s nachts kunt u
steeds contact opnemen met de dienst spoedgevallen.
Campus Rumbeke
t 051 23 77 08
Campus Menen
t 056 52 25 00
Campus Torhout
t 050 23 23 01
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dienst ook een aanvraag doen voor een hersteloord of revalidatiecentrum.

