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1. Verwelkoming 

 

In naam van het medisch-, paramedisch en verpleegkundig team heten wij je hartelijk 

welkom in ons revalidatiecentrum.  

Deze brochure is bedoeld ter kennismaking met onze voorziening. 

We wensen jullie hier een aangename en leerrijke tijd toe. 

 

2. Revalidatieziekenhuis IMBO 

 

De IMBO is een revalidatieziekenhuis dat deel uit maakt van de groep BZIO.  

BZIO staat voor Bundeling Zorginitiatieven Oostende. Wij hebben 125 

ziekenhuisbedden en zijn erkend als SP - locomotorisch. Dit wil zeggen dat patiënten 

met recente aandoeningen, waardoor ze belangrijke beperkingen in het dagelijks 

leven vertonen, hier terecht kunnen. Bijvoorbeeld na het plaatsen van een totale 

knieprothese, na een rugoperatie, bij een ruggenmergletsel, onderbeenamputatie,… 

Niet alleen de gehospitaliseerde, maar ook de ambulante patiënten komen hier 

revalideren. 

Naast de IMBO behoren ‘Het Verhaal’ (woon-en zorgcentrum) en De Koninklijke Villa 

(gezondheidscentrum) ook tot de groep BZIO. 

 

3. Missie en Visie 

 

 WAT:  

o Functionele revalidatie: met als doel de patiënten zijn dagdagelijkse 

activiteiten zo optimaal mogelijk te doen hervatten. (al dan niet met 

hulpmiddelen) 

o Herconditionering: de te behandelen persoon opnieuw in een zo optimaal 

mogelijke gezondheidstoestand brengen (zowel mentaal als fysiek) 

 HOE:  

o Kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening 

o Evidence based practise 

 

 

 

 

 

 Referentiecentrum: geprezen o.w.v. de kwaliteit en deskundigheid van 

dienstverlening in zijn aspecten 
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4. Patiëntendoelgroepen/verschillende teams 

 

De patiënten kunnen gehospitaliseerd zijn, ambulant op therapie komen of semi-

residentiëel aan ons centrum verbonden zijn. 

 

 Gehospitaliseerde patiënten 

 

Er zijn 4 verpleegeenheden. Per verpleegeenheid is er een team dat instaat voor de 

zorg van de patiënt. De teamleider/zorgcoach stuurt het team en volgt de 

doelstellingen op. 

Aan ieder team is een revalidatie arts verbonden. De revalidatiearts is de 

eindverantwoordelijke voor de revalidatie. 

 

 Team 2: vooral patiënten met lidmaatamputatie en para/tetraplegie 

 Team 3: vooral patiënten met NAH en parkinson 

 Team 4: vooral patiënten na een polytrauma en orthopedische revalidatie 

 Team 5: vooral patiënten met totale knie/heupprothese 

 

Naast bovenstaande pathologieën komen hier ook patiënten revalideren met 

rugproblemen, na een polytrauma, bij heupfracturen, MS, Parkinson, totale 

schouderprothese,… 

 

 Ambulante patiënten 

 

Patiënten met verschillende ziektebeelden komen revalideren en gaan na afloop van 

de therapie terug naar huis. 

 

 Semi residentiële patiënten 

 

In het dagziekenhuis kunnen patiënten een ganse dag verblijven. Ze hebben de 

mogelijkheid om naast de therapie ook wat te rusten en een maaltijd te nuttigen. Ze 

krijgen alle nodige zorgen en gaan ’s avonds wel terug naar huis. 
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5. Combiwerking 

 

                                     

De ergotherapeut heeft een cruciale/centrale rol bij de functionele revalidatie van de 

patiënt. 

We werken nauw samen met alle leden van het interdisciplinair team, in het 

bijzonder met de kinesitherapeut.  

De ergotherapeut en de kinesitherapeut werken samen in een therapiezaal en zijn 

complementair bij de behandeling van hun patiënten. Beide disciplines zijn ook 

aanwezig op de verpleegafdelingen. 

Naast de revalidatiearts en de kinesitherapeut zijn dit de andere teamleden: diëtist, 

sociale dienst, psycholoog/assistent, logopedist, en de verpleegkundige. 

Er is ook wekelijks een interdisciplinair overleg. 

Tijdens je stage zal je de mogelijkheid krijgen om met de andere disciplines kennis te 

maken. 

 

6. Ergotherapie 

 

De behandeling van de patiënt gebeurt op voorschrift van de revalidatiearts. De weg 

naar het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen wordt creatief ingevuld door 

onze ergotherapeuten. 

Volgende zaken komen mogelijks in aan bod tijdens de ergotherapie: 

 Bobaththerapie 

 Johnstonetherapie 

 Handfunctietraining 

 Gangrevalidatie 

ergo 

Kine 
Sociale 
dienst 

Logo 

Psycho 

TGV 

Dieet 

Arts Teamleider 

Patiënt 
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 Keukentherapie 

 Evenwichtstraining 

 transfertraining 

 Huisbezoek  en 

woningaanpassing 

 Hulpmiddelenadvies 

 Functionele neurotraining 

 Rolstoeltraining/advies 

 Assessment 

 VAPH dossiers 

 G-sport 

 … 
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We gebruiken hierbij ook een aantal revalidatietoestellen zoals de BTE (primus), 

Neurocom (Balance Master), kinetic en de e-link. 

In de ergotherapie streven we ernaar om het accent te leggen op de functionaliteit. 

Bijvoorbeeld in kader van zinvolle vrijetijdsbesteding en activatie hebben we een 

samenwerkingsverband met ‘Stad Oostende’ om G-sport te organiseren. 

 

7. Verwachtingen per stagejaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagejaar 1 

- inzicht in de algemene werking van het revalidatieziekenhuis 

- kennis hebben van de werking van de ergotherapiedienst en dit 

schriftelijke kunnen rapporteren 

- toepassen van basiscommunicatievaardigheden, ook bij patiënten 

(telefoneren,…) 

- kunnen omgaan met positieve en negatieve feedback 

- gepast assertief reageren 

- leergierig zijn en professionele interesse tonen 

- stipt zijn en afspraken nakomen 

- respect voor het materiaal 

- aandacht voor voorkomen en taal 

- respecteren van privacy en beroepsgeheim 

- kennis maken met de verschillende diagnoses 

- eerste aanzet tot kritisch observeren van de mogelijkheden en 

beperkingen van de patiënt 

- volgen van een ergotherapeutische sessie, gegeven door de 

stagementor. 

- Functionaliteit als basisgedachte 
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Stagejaar 2 
= stagejaar 1 plus: 

- Leren werken binnen de ergotherapiedienst  
- Inzicht verwerven in en leren werken met de verschillende 

behandelingsmethoden/concepten van het revalidatiecentrum 
- Inzicht verwerven in de zorgpaden en de link zien met de behandeling 
- Geven van ergotherapeutische sessies onder toezicht van je mentor 
- Inoefenen van ET vaardigheden (adl, transfers,…) 
- Correct leren werken met therapeutisch materiaal 
- Relevante patiënteninfo kunnen inwinnen en verwerken 
- Observaties leren verwerken tot doelstellingen 
- Opzoeken van relevante info in de literatuur 
- Interesse tonen in andere disciplines 
- Meevolgen van een MDO 

 
Stagejaar 3 

= stagejaar 1, stagejaar 2 plus: 
 Creatief aanbieden van activiteiten 
 Doelstelligen regelmatig kunnen aanpassen aan het functionele niveau van de 

patiënten 
 Behandelplan kunnen aanpassen en graderen 
 Zich binnen het team kunnen profileren als ET 
 (eigen) interventies kritisch kunnen evalueren 
 Kunnen adviseren vb; hulpmiddelen 
 Kunnen overleggen met diensten of instanties, bij de interventie betrokken 
 Kunnen samenwerken met andere disciplines 
 Zorgpaden zelf kunnen integreren in de behandelingen 
 Zelfstandig ET sessies geven, in samenspraak met de mentor 
 Beheersen van een aantal ET vaardigheden (adl, ergonomie,..) 
 Interesse tonen in deeltaken zoals rolstoelaanvraag, testafnames,.. en deze 

uitvoeren onder toezicht van de mentor 
 Leren registreren in patiëntendossier 
 Activiteiten aanpassen: verschillende moeilijkheidsgraden 
 Met info uit verschillende bronnen zelf een behandelplan kunnen opstellen + 

eindbilan 
 Rapporteren aan leden van andere disciplines 
 Deelnemen aan MDO 
 Meevolgen van huisbezoek 
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8. Stageverantwoordelijken en stagementoren 

 

Bij problemen of vragen kan je steeds terecht bij de stageverantwoordelijken van de 

dienst. 

Deze therapeuten zijn ingedeeld per school: 

 

 Arteveldehogeschool Gent: Annelies Vanslembrouck 

 Vives Brugge: Karolien Caerels 

 HoGent: Bert Lavaert 

Indien de stageverantwoordelijke ook je mentor is, dan kan je voor vragen en bij 

problemen bij de klinisch expert ergotherapie terecht (als onafhankelijk persoon).  

 

9. Algemene informatie en afspraken 

 

In de IMBO is er therapie mogelijk tussen 8h en 20h. 

De dagdienst ergo vindt plaats tussen 8u30 en 16u30. 

De avonddienst gaat door tussen 10h00 en 18h00 of tussen 12h en 20h. 

Afhankelijk van bij wie je stage loopt kan je dagschema er anders uitzien.  

We vragen steeds op je op het afgesproken uur aan te melden bij je stagementor. 

Ook bij het verlaten van het revalidatiecentrum verwittig je je mentor. 

Bij ziekte of afwezigheid neem je contact op met de dienst op het uur waarop je 

verwacht wordt. (059/705181) 

 

Geef indien mogelijk bij aanvang van de stageperiode elke gekende wijziging in de 

stageplanning door aan de stagementor (studiebezoek, les, …). 

 

Indien er een bijscholing georganiseerd wordt binnen het revalidatiecentrum die 

jouw interesse wekt, kan je in samenspraak met je stagementor hierop aanwezig zijn. 

 

Wanneer je voor het uitvoeren van een opdracht patiëntengegevens nodig hebt, dan 

mag je tijdens het administratieve moment het patiëntendossier inkijken. Spreek dit 

af met je stagementor.  

Hou rekening met het beroepsgeheim. Dossiers worden niet meegenomen naar huis. 

Patiëntengegevens worden besproken na de therapie en niet in bijzijn van de patiënt. 

Heb je een vermoeden dat je een handeling verkeerd hebt uitgevoerd, breng dan je 

stagementor onmiddellijk op de hoogte. Je eerlijkheid zal op prijs gesteld worden en 

het kan voor de patiënt een aantal ongemakken voorkomen. 
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Zich goed inzetten en interesse tonen, stimuleren het personeel om jou optimaal te 

begeleiden. Het spontaan nemen van initiatief en het stellen van vragen wordt door 

het team gewaardeerd. 

 

GSM gebruik is enkel toegelaten tijdens de pauze. 

Aan het einde van de stage vragen we jou om een evaluatiefiche in te vullen. Dit is 

belangrijk voor ons team, zodat wij ons blijvend kunnen aanpassen aan de noden van 

de student. 

Privacy / Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt voor stagiairs  

BZIO verwacht dat stagiairs/studenten zich ertoe verbinden bij de verwerking van de 

persoonsgegevens waarvoor de VZW BZIO verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is, te 

handelen in overeenstemming met de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving 

betreffende privacy, gegevensbescherming, informatieveiligheid en beroepsgeheim. 

1. Beroepsgeheim 

Artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, apothekers, psychologen en 
alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen 
die hun zijn toevertrouwd, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Ook studenten die stage 
lopen binnen BZIO vallen onder deze wetgeving. 
Schending van het beroepsgeheim wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot zes maanden en met een geldboete. 
Op het beroepsgeheim bestaan uitzonderingen (art. 458bis somt deze uitzonderingen op):  

 voor wie als getuige opgeroepen wordt voor een rechter of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie; 

 als de wet verplicht geheimen bekend te maken. 

2. Privacy wetgeving / GDPR 

Het is studenten/stagiairs in kader van de privacywetgeving te allen tijde verboden om 

fragmenten uit het patiëntendossier te dupliceren waar persoons- en/of gevoelige gegevens 

(naam, geboortedatum, rijkregisternummer, opnamenummer, kamernummer,…) van 

patiënten op staan.  

In kader van stageverslagen, opdrachten vanuit de opleiding is het de student toegestaan 

om bepaalde geanonimiseerd gegevens over te schrijven. Het is geen enkel geval toegestaan 

om fragmenten van het patiëntendossier te kopiëren of te fotograferen. 

Elke inbreuk tegen de privacywetgeving zal aanleiding geven tot het onmiddellijk beëindigen 

van de stage, het beoordelen van de stage met een onvoldoende en het op de hoogte 

brengen van de bevoegde instanties. 
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Met vragen of twijfels m.b.t deze materie  kunt u steeds terecht bij de functionaris voor 

gegevensbescherming (DPO) van BZIO  via dpo@bzio.be  of  via 059 559 267 – intern 

nummer 7017. 

 

10.   Rondleiding 

 

 Verdiep -1 
- Neurotraining 
- Hydrotherapie  
- Combizaal A (therapie team 3) 
- Combizaal B + bureau (therapie team 2) 
- ‘achterdeursluis’ 
- Kleedkamer 
- Catering 
- Onderhoud 

 
 Verdiep 0 

- Sociale dienst + opnameplanner + zorgcoördinator 
transmurale zorg 

- Patiënteninformatiedienst + ombudsdienst 
- Medisch secretariaat 
- Vrijwilligers 
- Burelen van de artsen 
- Radiologie 
- Wezetstraat: bibliotheek 
- apotheek 
- receptie 
- boekhouding/facturatie 
- cafetaria 
- directie 
- psycholoog 
- dieet 
- logopedie (rode polo) 
- therapiezaal combi 0 (kine: witte polo, ergo: blauw) 
- kast met informatiemappen 

 

 Verdiep 1 
= woon- en zorgcentrum ‘Het Verhaal’  

 

mailto:dpo@bzio.be
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 Verdiep 2-5 
Verschillende verpleegeenheden (gemeenschappelijk of 
individuele kamers, met of zonder zeezicht, met of zonder 
hotelservice 
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