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Beste patiënt

Verpleegafdeling revalidatie neurologie

We heten u welkom op onze revalidatieafdeling voor neurologische
patiënten op de campus Brugsesteenweg. Een multidisciplinair team
van artsen, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, zorgkundigen,
kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal
verpleegkundige, diëtist, psycholoog en spirituele zorgverlener staan ter
beschikking van u en uw familie. Onze afdeling bevindt zich op de eerste
verdieping naast het onthaal.
We wensen u een goed herstel toe.
De artsen en medewerkers van de afdeling SP-neuro

Zaalronde artsen
Dr. Clement Frederik is als neuroloog verantwoordelijk voor alle
patiënten van de afdeling. Als de familie een arts wenst te spreken
neemt u het best contact op met de verpleegkundige. Er is wekelijks
een moment ingepland voor gesprekken. Elke dinsdagvoormiddag
vindt het wekelijks multidisciplinair overleg plaats. Hier worden de
revalidatiedoelstellingen geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. In
het kader van een goede samenwerking vragen we om één centraal
aanspreekpunt binnen de familie af te spreken en door te geven aan de
verpleegkundige.

Revalidatie
De therapie vindt plaats in de voormiddag als in de namiddag, ten
laatste tot 16 uur. Afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt,
in de revalidatiezaal of op de kamer. Het tijdstip wordt aangeduid op
het communicatiebord op de kamer. U mag ook uw vragen op dit bord
aanvullen. De familie mag een revalidatiemoment bijwonen, u maakt
dan een afspraak met de ergotherapeut via de verpleegkundige.
We proberen u zo veel mogelijk rechtop te laten zitten in een zetel in
dagkledij met veilig schoeisel.
Onze afdeling heeft, als enige ziekenhuis in de provincie, een erkenning
voor de behandeling van comateuze patiënten.
Dit houdt in dat deze patiënten gedurende een periode een intensief
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revalidatieprogramma doorlopen om hen de beste kansen op herstel te
bieden.

Om veiligheidsredenen vragen we u zo weinig mogelijk
waardevolle bezittingen mee te brengen naar het ziekenhuis. Er is
een kluisje beschikbaar in de kamer.
Er mag geen medicatie en insuline 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
we vrijheidsbeperkende maatregelen, bv. een lendengordel, zo weinig
mogelijk gebruiken. Het gebeurt enkel in weloverwogen situaties en
andere alternatieven worden altijd eerst onderzocht, bv. krabwant,
valmat...
Het is verboden te roken op de afdeling.
Het is verboden alcohol, drugs of andere stimulerende middelen te
gebruiken tijdens uw opname of tijdens een therapeutisch ontslag op
proef.
Voor de brandveiligheid adviseren wij u om de kamerdeur dicht te laten.
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Veiligheid

Bezoekuren
U kunt bezoek ontvangen tussen 16 en 20 uur op weekdagen, in het
weekend tussen 14 en 20 uur. Mantelzorgers kunnen bij vragen hierover
steeds terecht bij de verpleegkundige.

Internet
Een persoonlijke internetcode kan worden aangevraagd via de
verpleegkundigen.

Vertrek uit het ziekenhuis
U wordt opgenomen zolang de artsen en het verpleegkundig team dit
nodig achten. Het ontslag wordt op voorhand afgesproken in het wekelijks
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multidisciplinair overleg. Indien noodzakelijk kan een thuisobservatie
gepland worden.
Om uw vertrek uit het ziekenhuis vlot te laten verlopen is er ook de
mogelijkheid om een therapeutisch proefontslag af te spreken met de
sociale dienst (051 23 65 21).
Documenten en/ of attesten (ziekenfonds, vertrouwelijk, verzekering,
arbeidsongeschiktheid…), geeft u best af aan de verpleegkundige bij het
begin van uw opname, zodat u ze ingevuld terug meekrijgt naar huis.
U verlaat het ziekenhuis bij voorkeur in de voormiddag.
Ga na bij uw arts of u al dan niet een voertuig mag besturen. Als dit niet
het geval is kan er ziekenvervoer aangevraagd worden of kunt u zich
laten ophalen. Ziekenvervoer is voor uw rekening. Graag de dag voor
uw vertrek al zoveel mogelijk persoonlijke spullen laten meenemen door
familie.

Wat krijgt u mee bij uw vertrek
• De niet-medische ontslagbrief met vermelding van controleafspraak.
• Een revalidatieverslag voor de therapeuten.
• 3 gedetailleerde medicatieschema’s: voor u, uw apotheker en de
huisarts.
• Medicatie wordt meegegeven tot en met de volgende werkdag, samen
met de afgegeven thuismedicatie.
• U krijgt ook de ingevulde documenten en attesten mee naar huis.

Kostprijs
Alle kosten voor uw verblijf en verzorging komen op de ziekenhuisfactuur.
Op de website van AZ Delta www.azdelta.be vindt u een kostenraming
over een opname op een revalidatieafdeling.

Contact
Hoofdverpleegkundige
Stijn Vancoppenolle
t 051 23 62 47
e stijn.vancoppenolle@azdelta.be
Secretariaat neurologie
t 051 23 74 41
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