
Afdeling neurologie
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Beste patiënt

We zijn een afdeling voor hoofdzakelijk neurologische 
patiënten.
Een team van artsen, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, 
zorgkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, sociaal 
verpleegkundige en psycholoog staat ter beschikking van de 
patiënt.Met vragen kunt u steeds bij hen terecht.
Onze afdeling bevindt zich op de 4de verdieping op campus 
Wilgenstraat en is makkelijkst te bereiken via de blauwe lift en 
op het 4de rechts afslaan.
We wensen u een goed herstel toe.

Artsen en medewerkers van de afdeling

Zaalronde artsen

De neurologen hebben vaak vaste momenten waarop ze 
langskomen op de afdeling. Vraag naar deze tijdstippen op de 
afdeling. Tijdens dit moment kan uw familie de arts spreken.

Veiligheid

Om veiligheidsredenen brengt u best zo weinig mogelijk 
waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis. Op de 
kamer is er een klein kluisje ter beschikking.
Gelieve zo weinig mogelijk persoonlijk gerief mee te brengen. 
U hebt enkel toiletgerief nodig (scheergerief, tandenborstel…).
Er mag geen medicatie bewaard worden op de kamer. Geef 
uw thuismedicatie af aan de verpleging of neem ze terug mee 
naar huis als de medicatie voorradig is op dienst.
Bij opname krijgt u steeds een identificatiearmbandje dat u 
te allen tijde moet blijven dragen gedurende de hele opname. 
Controleer bij het aanpassen van het armbandje steeds zelf uw 
naam en geboortedatum.
Het ziekenhuis hanteert een fixatiearm beleid. Dit wil zeggen 
dat vastbinden en andere vrijheidsbeperkende maatregelen 
zo weinig mogelijk worden toegepast. Het gebeurt enkel in 
weloverwogen situaties en andere alternatieven worden altijd 
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eerst onderzocht. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan 
gerust contact op met uw verpleegkundige.
Op onze afdeling is het verboden te roken.
Omwille van brandveiligheid adviseren wij u om de 
kamerdeur dicht te laten.

Bezoekuren

Tussen 14 en 20 uur. Mantelzorgers en familie zijn altijd 
welkom op de dienst.

Telefoon

Gsm-gebruik is toegestaan.
Een persoonlijke telefooncode of gratis draadloos internet kan 
aangevraagd worden via de verpleegkundige.
U bent op de kamer bereikbaar op het volgend 
telefoonnummer: 051/435 ̲̲̲̲̲̲  _ _ De laatste cijfers = 
kamernummer.

Ontslag

Vul bij opname alle nodige documenten en 
attesten ( ziekenfonds, vertrouwelijk, verzekering, 
arbeidsongeschiktheid,…) in en geef ze af, zodat u ze ingevuld 
terug meekrijgt naar huis.
Bij het begin van uw opname wordt bekeken welke nazorg 
noodzakelijk is. Samen met u en uw familie gaan de sociaal 
verpleegkundige en arts na voor welke mogelijkheden u in 
aanmerking komt.
Indien er toestemming is van de arts proberen we het ontslag 
mogelijk te maken in de voormiddag
Vraag uw arts of u bij vertrek al dan niet een voertuig mag 
besturen. Indien u dat wenst, kunnen we ziekenvervoer 
aanvragen. Dit is ten laste van de patiënt.
Gelieve goed na te kijken dat u alle persoonlijke spullen terug 
meeneemt, ook eventuele afgegeven thuismedicatie. Mocht u 
bij thuiskomst vaststellen dat u iets hebt laten liggen, erwittig 
dan onmiddellijk de afdeling.
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Wat krijgt u mee bij het uw vertrek?

• Ontslagbrief voor de huisarts.
• Niet-medische ontslagbrief
• Eventueel een controleafspraak.
• Medicatie-overzicht.
• Medicatie wordt meegegeven tot de volgende werkdag 

alsook de afgegeven thuismedicatie.
• Indien vereist, overige attesten.

Voor u de kamer verlaat, laat u eerst nog even aan de 
verpleegkundige weten dat u vertrekt.

Praktische info

Op de afdeling is een aangepaste douche beschikbaar, info te 
bekomen bij de verpleegkundige.
In het kader van valpreventie wordt er geadviseerd om het bed 
in laagstand te plaatsen.
Om de sociaal verpleegkundige te spreken, maakt u best een 
afspraak via de verpleegkundige.
Ter hoogte van het verpleeglokaal vindt u een houder met 
informatiefolders.
Het aantal eenpersoonskamers is beperkt. We kunnen u niet 
altijd de kamer van uw voorkeur ter beschikking stellen.
De afdeling kan enkel verlaten worden na het gebruik 
van het codeklavier ter hoogte van de twee traphallen en de 
groene lift.

Contact

Hoofdverpleegkundige Stijn Vancoppenolle
t 051 23 74 60
e stijn.vancoppenolle@azdelta.be
w www.azdelta.be


