Opnamebrochure

Eenheid voor beroertezorg

Neurologie
Verpleegeenheid 20
050 45 30 20:

Geachte mevrouw
Geachte heer
U bent opgenomen op de “ Eenheid voor Beroertezorg” van het AZ
Sint-Jan te Brugge.

De dienst spoedgevallen
Op de urgentieafdeling bent u door een (assistent-)
neuroloog onderzocht en naar deze eenheid verwezen op
basis van het vermoeden van een boedvataandoening
van de hersenen.

De intensieve zorgkamer voor beroertepatiënten
De eerste dagen, tot uw medische en neurologische
toestand stabiel is, verblijft u, op ‘de intensieve
zorgkamer voor beroertepatiënten’ (VE 720).
U wordt er van heel nabij gevolgd en intensief
behandeld:
Bloeddruk, hartslag, temperatuur, zuurstofsaturatie
(hoeveelheid zuurstof) en suikerspiegel worden er
extra bewaakt.
Volgende gegevens zijn belangrijk voor dokters en
verplegenden: thuismedicatie, eventueel dieet,
allergieën, gewicht en lengte.
Tijdens de observatie wordt u verder behandeld
door uw behandelende arts, zijn assistent en de
verschillende leden van het multidisciplinaire team.
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Omwille van het intensief karakter van de behandeling op
deze kamer wordt bezoek beperkt: van 14u tot 15u30 en
van 18u30 tot 19u30. Gelieve u zich hieraan te houden.

Aan de hand van een aparte informatiefolder
worden onderzoeken en behandelingen voorgesteld
en zo nodig door de verpleegkundigen toegelicht.
Deze onderzoeken en behandeling kunnen
eventueel ook doorgaan tijdens de bezoekuren. ZE
hebben voorrang op bezoek. Gelieve hiervoor begrip
op te brengen.
De behandeling bestaat in het toedienen van
medicijnen en zo nodig het opstellen van een
aangepast revalidatieprogramma.

Opname op een gewone kamer
Na de intensieve observatie van de eerste dag(en)
wordt u opgenomen op VE 020. Gelieve uw
kamerkeuze aan de verpleegkundige door te geven.
Het team dat u behandelt, blijft hetzelfde.

Enkele nuttige tips
Laat bij een volgend bezoek wat persoonlijk gerief
meebrengen:
•
•
•
•
•

Slaapkledij
Ondergoed
Handdoeken en washandjes
Toiletgerief: zeep, kam, tandenborstel,
tandpasta, scheergerief
Gesloten pantoffels of gemakkelijk schoeisel,
binnen enkele dagen om de revalidatie te
kunnen opstarten.
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•
•

Bij kine en/of ergo in de revalidatiezaal:
joggingpak of gemakkelijke kledij
Een zak voor vuil linnen

Praktische werking van de dienst
Elke ochtend wordt u bezocht door de assistentgeneesheer. Hij bespreekt de dossiers met de
behandelende arts.
Wekelijks (donderdagmorgen) is er een teamvergadering
waar iedere patiënt uitvoerig besproken wordt op
medisch, verpleegkundig, revalidatie-, psychologisch en
sociaal vlak. Op basis hiervan wordt de verdere planning
van de observatie vastgelegd.
Bij ontslag worden het resultaat van de uitgevoerde
onderzoeken en het behandelingsplan met u besproken.
Om op de hoogte te blijven van de vooruitgang van de
revalidatie van de patiënt kan de familie via de
hoofdverpleegkundige een afspraak maken met de
verschillende teamleden. Zo nodig kan na overleg een
therapiesessie worden bijgewoond.
Er kan ook een afspraak gemaakt worden met de
assistent-geneesheer neuroloog. De meeste medische
informatie is echter pas later tijdens de observatie
beschikbaar.
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Het ontslag
Uw ontslag wordt al vroeg tijdens uw verblijf voorbereid
in nauwe samenwerking met de medisch maatschappelijk
werkster.
Ofwel gaat u rechtstreeks naar huis. Professionele hulp
inschakelen ter ondersteuning van de thuiszorg is
mogelijk.
Of u wordt doorverwezen voor verlengde revalidatie naar
de Sp-neurologie revalidatieafdeling op de campus SintFranciscus-Xaverius (Zwarte Zusters). In dit geval blijft
Dr. G. Vanhooren uw behandelende arts.
Patiënten die niet in Brugge wonen, kunnen opteren voor
een opname in: BZIO te Oostende, Koningin
Elisabethinstituut Oostduinkerke, Veilige Have Aalter of
Elisabeth Ziekenhuis Sijsele.
U kan ook doorverwezen worden naar een geriatrische
afdeling voor verdere behandeling van aandoeningen die
meerdere orgaansystemen aantasten.
Voor praktische afspraken rond de ontslagregeling zal
Mevr. Marianne Moerman van de dienst medisch
maatschappelijk werk eerstdaags contact met u
opnemen.
We wensen u een spoedig herstel!

Het team van de beroerte-eenheid.
4

Verantwoordelijke per discipline
Behandelende arts:
Dr. Geert Vanhooren, neuroloog
Dr. Sofie Deblauwe, neuroloog
Dr. Assistent:
GSO neurologie
Hoofdverpleegkundige:
Benedict Ghyssaert

t: 050 45 30 20

Logopedie:
Christelle Vanmaele
Ines Verté

t: 050 45 24 87
t: 050 45 24 30

Kinesitherapie:
Gino Bonheure
Nancy Schotte
Petra Vandenbussche
Barbara Wybouw
Ergotherapie
Kristien Dhont
Hilde Coulier
Medisch maatschappelijk werk:
Marianne Moerman

t: 050 45 29 10

t: 050 45 29 33
t: 050 45 20 47

Neuropsychologische dienst:
Fanny Geschier
Dieetadvies:
Dieter Hermy

t: 050 45 22 80

