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Voorwoord

Onze SP-afdeling is gespecialiseerd in locomotorische en neurologische 
revalidatie. 

Het multidisciplinair team helpt je met revalideren zodat je zo normaal 
mogelijk kan leven. We stimuleren je om dagelijkse activiteiten uit te voeren, 
maar houden rekening met je beperkingen. 

Op onze SP-afdeling kom je terecht in een huiselijke sfeer. Je draagt overdag 
bijvoorbeeld vrijetijdskledij en je eet samen met de andere revalidanten in de 
dagzaal. 

Indien nodig schakelen we de hulp in van andere specialismen en 
onderzoeksmogelijkheden die aanwezig zijn in het ziekenhuis.
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De opname

Een opname op de SP-afdeling is afhankelijk van de aandoening die je hebt 
en of er revalidatie mogelijk is. 

Richt een aanvraag naar de sociaal assistent om in aanmerking te komen 
voor een opname. In samenspraak met de revalidatiearts keuren we je 
aanvraag goed of niet. 

HET MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Het team staat onder leiding van de revalidatieartsen Dr. Pauwels en Dr. 
Lorré en bestaat uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, 
verzorgenden, logopedisten, een sociaal assistent en een psycholoog.

WERKING

Afhankelijk van je behoeften stellen we een persoonlijk therapieschema op. 
Dit omvat onder andere tweemaal per dag kinesitherapie en éénmaal per dag 
ergotherapie. Indien nodig breiden we dit uit met andere disciplines zoals 
logopedie en psychologische ondersteuning. Kinesitherapie en ergotherapie 
gaan meestal door in het revalidatiecentrum van het ziekenhuis. 

Wanneer we je verwachten in het Revalidatiecentrum, delen we je het tijdstip 
mee bij je opname. Hoelang je verblijft op de afdeling hangt af van de reden 
van je opname en de vorderingen die je maakt tijdens je verblijf. 
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WAT MEEBRENGEN?

 • vrijetijdskledij (jogging of kleren waar je gemakkelijk in zit)

 • gesloten schoeisel

 • toiletgerief 

 • tandenborstel en tandpasta

 • nachtkledij 

 • bril, hoorapparaat …

 • handdoeken, washandjes

BEZOEKUREN

Bezoek is elke dag welkom tussen 16.00 en 20.30 uur.*

Afhankelijk van het tijdstip dat we je in de namiddag in het 
Revalidatiecentrum verwachten, kan het bezoekuur wel wijzigen.

* omwille van specifieke veiligheidsmaatregelen tijdens de coronapandemie kan het zijn dat de bezoekuren 

tijdelijk afwijken. Ga naar de website van het ziekenhuis www.sezz.be voor de meest recente bezoekregeling.
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Heb je vragen rond je terugkeer naar huis? Schakel dan gerust iemand van de 
Sociale dienst in. 

De Sociale dienst zoekt, in overleg met jou en je familie, naar extra 
thuishulp, naar een tijdelijke opvang of naar een thuisvervangend milieu. 
Het is belangrijk dat we je ontslag goed voorbereiden. De sociaal assistent 
contacteert je daarom zo snel mogelijk na je opname op de afdeling. 

Voor de SP-afdeling kan je hiervoor terecht bij Cassandra Van Der Stichelen.

 • 09 364 88 60 

 • cassandra.vanderstichelen@sezz.be

Sociale dienst
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Indien je meer informatie wenst of vragen hebt over je opname, kan je 
contact opnemen via onderstaande gegevens.

Verpleegafdeling 3f / SP-afdeling
09 364 87 90
ve.3f@sezz.be 
Route 91

dokter els lorré
09 364 89 15
Route 77 

dokter Petra Pauwels
09 364 84 04
Route 77

hoofdverpleegkundige Wendy de brucker
09 364 97 14
Route 91

Sociaal assistent cassandra Van der Stichelen
09 364 88 60
Route 10

algemeen nummer aZ Sint-elisabeth Zottegem
09 364 81 11

Spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.sezz.be.

Nuttige contacten



aZ Sint-elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be
 www.sezz.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch centrum brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


