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Inleiding 

Het ganse team van de dienst fysiotherapie-neurochirurgie heet jullie van harte 
welkom. Met deze korte brochure willen we jullie wat informatie bieden over onze 

dienst.  
 

Als stagiair komen jullie voor neurologie, MSS of geriatrie.   
 
Neurologische patiënten kunnen zowel ambulant als gehospitaliseerd zijn. De 

behandelingen gebeuren ofwel in de zaal ofwel op de afdeling (D2).  
 

Voor MMS worden opgenomen patiënten behandeld op de afdeling (C2) of ze 
komen naar de zaal. Voor ambulante patiënten wordt er rugschool georganiseerd 
(dit tot 19u).  

 
Geriatrische patiënten worden op de kamer (afdeling G1 of G2) of in de kinézaal 

op geriatrie behandeld.  
 
Stagiair(e)s logopedie geven mee behandeling op de afdeling of op de dienst 

fysiotherapie.  
 

Stagiair(e)s ergotherapie geven mee behandeling op de afdeling of op de dienst 
fysiotherapie.   
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1 Voorstelling van de dienst 

1.1 Bereikbaarheid 

extern      Intern  

051/ 425 535    5535 

E-mail 

Chantal.billiet@sintandriestielt.be 

Onze dienst bevindt zich op het gelijkvloers (route 42) 

 

1.2 Medische staf 

Dr. Verhamme (fysiotherapeut en revalidatiearts) 

Dr. Descheemaeker (fysiotherapeut en revalidatiearts) 

Dr. Van Gutte (fysiotherapeut en revalidatiearts) 

Dr. Regaert (neurochirurg) 

 

1.3 kinesisten 

Hoofdkinesist  Mevr. Chantal Billiet 

Team    Sofie Matthys 

    Stephanie Depondt 

    Margot De Muynck 

    Emilie Tack 

    Emilie Jacques 

    Sofie Van Assche 

    Ann Martelé 

    Thibaut Deconinck-Alliet 

    Vanessa Roose 

    Justine De Volder 

mailto:Chantal.billiet@sintandriestielt.be
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1.4 Ergotherapie 

Stefaan Depouver 

Soetkin Mestdagh 

 

1.5 Logopedisten 

Trui Valcke 

Marjan Debel 

Debby Deman 

 

1.6 Secretariaat 

Sandy Martens 

Voor alle vragen waar u in deze brochure geen antwoord op vindt kunt u terecht 

bij uw stagementor of bij het team.  

Aan de student wensen wij een leerrijke en verrijkende stage. Het leerproces is 

een unieke periode in jouw leven en jij bepaalt voor een groot stuk hoe je deze 

invult. Grijp dan ook ten volle deze kans om uw stages optimaal te benutten.  

 

1.7 Stagebegeleiding 

 chantal.billiet@sintandriestielt.be 

 Stagebegeleiding.fysio@sintandriestielt.be  
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