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Beste patiënt

Therapeutisch proefontslag revalidatie

In het kader van uw revalidatiedoelstellingen is het mogelijk
om op ‘therapeutisch proefontslag’ te gaan.
Een proefontslag dient om na te gaan of het haalbaar is met de
gemaakte vorderingen en de geplande hulp en aanpassingen
om terug te keren naar uw thuis.
Om dit mogelijk te maken worden afspraken gemaakt die u
terugvindt in deze brochure. We raden aan deze brochure te
tonen aan iedereen die betrokken is bij het organiseren van dit
proefontslag.
Als u na het lezen van deze brochure, nog vragen of
opmerkingen hebt, aarzel niet om de afdeling te contacteren.
Het therapeutisch proefontslag kan enkel met het akkoord
van het multidisciplinair team en wordt georganiseerd door de
sociale dienst of een verpleegkundige van de afdeling in overleg
met u.
De dienst revalidatie

Welk materiaal krijgt u mee?
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis gebruikt u misschien
materiaal dat eigendom is van of geleverd wordt door AZ Delta.
Als het nodig is kan het ziekenhuis voor volgend materiaal
zorgen:
• loophulpmiddel/rolwagen
• incontinentiemateriaal (voor het eerste proefontslag,
vanaf het tweede proefontslag zorgt u daarvoor.)
• wondzorgmateriaal (voor het eerste proefontslag,
vanaf het tweede proefontslag zorgt u daarvoor.)
• medicatie, zalven…
• alterneringskussen, positioneringskussen, roho-zitkussen…
• sondevoeding (wordt aangerekend via de ziekenhuisfactuur),
voedingspomp en accessoires (elektriciteitskabel,
infuusstaander, spuit, waterreservoir, 1 leiding per dag met
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en zonder rolklem).

Vertrek en terugkeer
De duur van het proefontslag en tijdstip van vertrek worden
bepaald door het multidisciplinair team.
U kunt pas naar huis vertrekken na de verzorging en
revalidatie.
Indien gewenst kan ziekenvervoer geregeld worden (hiervoor
is geen tussenkomst van het ziekenfonds).
Bij uw terugkeer wordt u ten laatste om 19 uur verwacht op de
afdeling. Kunt u door onvoorziene omstandigheden pas na 19
uur terug aanwezig zijn op de afdeling, contacteer de afdeling
dan zo snel mogelijk.

Therapeutisch proefontslag revalidatie

U tekent voor ontvangst van de ontleende materialen zoals
pompen, loophulpmiddel, enz… .

Meld u bij vertrek en terugkeer steeds aan bij de verpleging.

Maaltijden
Er is geen maaltijd beschikbaar op de afdeling op de dag van
uw terugkeer.
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Contact
Campus Brugsesteenweg
Afdeling a1
Hoofdverpleegkundige
Stijn Vancoppenolle
t 051 23 62 47
Afdeling x1
Hoofdverpleegkundige
Eveline Lahousse
t 051 23 62 42
Afdeling x2a
Hoofdverpleegkundige
Isabelle Doom
t 051 23 68 94
Afdeling x2b
Hoofdverpleegkundige
Mieke Degryse
t 051 23 68 96
Campus Menen
Afdeling SP-loco
Hoofdverpleegkundige
Sofie Top
t 056 52 24 71
Campus Torhout
Afdeling SP-loco
Hoofdverpleegkundige
Siska Rommel
050 23 23 15
www.azdelta.be
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