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Waar vindt u ons?

Sint-Andriesziekenhuis

Bruggestraat 84

8700 Tielt

Route 39 (behalve Brenda Demulder: route 68)

Wilt u een afspraak maken?

We zijn bereikbaar via het algemene e-mailadres:

sd.adm@sintandriestielt.be

of via ons persoonlijke e-mailadres.
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Sociale dienst



Beste mevrouw, meneer

De sociale dienst kan u helpen bij het zoeken 
naar een oplossing voor sociale, financiële en/of 
familiale problemen, alsook het organiseren van 
thuiszorg en residentiële zorg.

Indien u problemen verwacht, gelieve contact 
op te nemen met de sociale dienst via de 
hoofdverpleegkundige. Het is ook mogelijk dat 
u door de dokter of de verpleegkundige naar de 
sociale dienst wordt verwezen indien zij menen 
dat deze dienst u behulpzaam kan zijn. 

Voor wie zijn we er?

De sociale dienst van het Sint-
Andriesziekenhuis is er zowel voor patiënten 
als voor hun familie: patiënten in (dag)
hospitalisatie en ambulant.

De sociale dienst kan ingeschakeld worden op 
vraag van patiënten en hun familie maar ook 
door: behandelend arts, verpleegafdeling en 
thuiszorgdiensten. 

Waarin kunnen wij u begeleiden?

Psychosociale begeleiding en ondersteuning

• Ontslagvoorbereiding (wat is er nodig om 
een terugkeer naar de thuissituatie haalbaar te 
maken?)

• Organisatie van thuiszorg (thuisverpleging, 
gezinshulp, warme maaltijden, 
dagverzorgingscentra)

• Organisatie van residentiele zorg (WZC, 
revalidatiecentrum, hersteloord, kortverblijf)

• Praktische en materiele vragen (vervoer, 
uitleenmateriaal, sondevoeding)

• Wegwijs in sociale voorzieningen (aanvragen 
tegemoetkomingen)

• Doorverwijsfunctie naar andere diensten 
(OCMW, mutualiteit)

Afhankelijk van het herstel van de patiënt, 
wordt de ontslagdatum vastgelegd door 
de behandelende arts en soms komt deze 
dag vroeger dan verwacht. Daarom is het 
van belang om als patiënt en als familie 
van bij opname stil te staan bij de zorg die 
mogelijk zal nodig zijn. Denk vroegtijdig na 
over thuishulp en opvangmogelijkheden na 
het ziekenhuisverblijf. De opvangplaatsen 
zijn vaak beperkt en dienen bovendien tijdig 
aangevraagd te worden (bijv.: revalidatie, 
kortverblijf).

Bij vragen naar informatie of praktische hulp 
kan u contact opnemen met de medewerkers 
van de sociale dienst.

Wie zijn wij?

Brenda Demulder*
T 051 42 50 73
brenda.demulder@sintandriestielt.be
 - A-dienst psychiatrie

Saskia Dhont*
051 42 52 40
saskia.dhont@sintandriestielt.be
 - Dienst spoedgevallen
 - C1 en C2

Vicky De Vos*
T 051 42 52 41
vicky.de.vos@sintandriestielt.be
 - Pediatrie
 - Geriatrie 2

Joke Wallaert*
T 051 42 52 39
joke.wallaert@sintandriestielt.be
 - Geriatrie 1
 - Interne 2 (D2)
 - Dagziekenhuis geriatrie
 - Intensieve zorgen

Sarah Van der Eecken*
T 051 42 52 47
sarah.van.der.eecken@sintandriestielt.be
 - Interne 1 (D1)
 - Materniteit
 - N1
 - OST (Oncologisch Support Team)
 - Referente PST (Palliatief Support  
 Team)
 - cardiale revalidatie

* Aanwezig op weekdagen volgens afspraak.


