
 

 

SAP XXXX 

PATIËNTENRAAD URO-ONCOLOGIE 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR... 

... enthousiaste en positief ingestelde patiënten of familieleden van patiënten, 

die kritisch mee willen nadenken over verdere verbeteringen van de zorg van 

de afdeling Uro-oncologie.  

INFORMATIEBROCHURE 



 

 

Door lid te worden van de Patiëntenraad van Az Damiaan (afdeling Uro-
oncologie) kan je jouw tips en suggesties voor het optimaliseren van de zorg 
delen met het ziekenhuis. 

Maximaal zes keer per jaar nodigen wij jou uit om mee te denken over 
verschillende onderwerpen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling of verbetering 
van nieuwe folders, bejegening van patiënten of heel algemeen, wat kan er 
beter in Az Damiaan.  

Wij waarderen het enorm als je jouw ervaring en ideeën wilt inzetten om 
samen onze zorg nog beter te maken.  

De Patiëntenraad wordt tijdens de bijeenkomst ook bijgestaan door één of 
twee medewerkers, die jullie wegwijs maken in de bestaande processen en de 
dienstverlening van het ziekenhuis.  

 

Lid worden?  

Patiënten of familieleden van patiënten, die in behandeling zijn op de dienst 
Uro-oncologie, en graag lid willen worden van de Patiëntenraad kunnen het 
aanmeldformulier invullen. Geef hierbij duidelijk uw motivatie aan.  

Wij zullen je daarna uitnodigen voor een informatiesessie en een persoonlijke 
kennismaking. 

  

DE PATIËNTENRAAD 



 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………….. 

           

Adres: …………………………………………………………………………………………………………. 

   

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

  

           

Ik ben: (aan te vinken) 

     Patiënt  

Naaste (familie, vriend) van een patiënt, namelijk ……………………………………

  

     

De gezondheidszorg bestond uit: (aan te vinken) 

Raadpleging(en) 

Ziekenhuisopname(s) 

AANMELDFORMULIER 



 

 AANMELDFORMULIER

De behandeling is: (aan te vinken) 

nog steeds lopende    

afgelopen   

 

Wanneer ben je beschikbaar voor bijeenkomsten: 

Maandag 

o voormiddag o namiddag  o avond 

 

Dinsdag 

o voormiddag o namiddag  o avond 

 

Woensdag 

o voormiddag o namiddag  o avond 

 

Donderdag  

o voormiddag o namiddag  o avond 

 

Vrijdag 

o voormiddag o namiddag  o avond 



 

 AANMELDFORMULIER 

Waarom zou je graag deel uitmaken van de Patiëntenraad? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Je kunt dit ingevuld formulier afgeven op het secretariaat van de dienst 

Urologie (route 29). 

Het kan ook per e-mail bezorgd worden aan communicatie@azdamiaan.be of 

online ingevuld worden via https://azdamiaan.be/nl/nieuws/patientenraad  

JOUW KANDIDATUUR 

mailto:communicati@azdamiaan.be
https://azdamiaan.be/nl/nieuws/patientenraad


 

 OVER AZ DAMIAAN 

Az Damiaan Oostende is een toekomstgericht algemeen ziekenhuis. Bezield 
door onze baseline 'Dicht bij het leven' streeft het Az Damiaan naar een 
kwaliteitsvolle en patiëntgerichte gezondheidszorg. Wij waarborgen deze 
zorgverlening op een gepaste wijze voor de bevolking van Oostende en de 
regio.  

Met de recente voltooiing van de bouw van het moderne 
nieuwbouwziekenhuis, zet Az Damiaan haar ambitie kracht bij om meer dan 
ooit samen met jou voor de beste zorg te gaan. Az Damiaan zal in de toekomst 
deze missie waarmaken binnen het KOM-ziekenhuisnetwerk (Kust, Ommeland 
en Meetjesland). Dit is een actief netwerk van samenwerkende ziekenhuizen 
dat een breed zorgaanbod aanbiedt. 

De veiligheid van onze patiënten komt steeds op de eerste plaats en daar 
sluiten we geen compromissen rond. Onze kwaliteitsresultaten worden continu 
geanalyseerd en leiden tot verbeteracties om zo de patiëntveiligheid steeds 
verder te verhogen. 

Az Damiaan behaalde als eerste ziekenhuis in Noord West-Vlaanderen het JCI-
accreditatielabel. Dit is een internationaal kwaliteitsaccreditatie waarmee wij 
onze focus op patiëntveiligheid en kwaliteit extra in de verf zetten.   



 

 

© Az Damiaan vzw, januari 2020. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 

Az Damiaan maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland 

en Meetjesland) en wil, samen met zeven andere zorginstellingen, kennis en 

expertise bundelen om de zorg dicht bij de patiënt te brengen. 


