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Inleiding
Met deze folder willen wij de familie van patiënten die op afdeling
Neurologie zijn opgenomen, informatie geven over deze afdeling.
Bezoek
Op de afdeling Neurologie gelden de volgende bezoektijden:
15.15 - 16.15 uur
19.00 - 20.00 uur
Op zaterdag en zondag is op de afdeling Neurologie en
Neurochirurgie ook bezoektijd van 11.00 tot 11.30 uur.
In het belang van de patiënt vragen wij u met klem met niet
meer dan twee mensen op bezoek te komen. Wanneer er meer
bezoekers zijn raden wij aan af te wisselen of met de patiënt in het
dagverblijf of beneden in het Atrium te gaan zitten, dit in verband
met de rust voor de overige patiënten. In overleg met de teamleider
kan er van de bezoektijden worden afgeweken.
Informatieverstrekking
Bij opname wordt gevraagd naar een contactpersoon. Aan deze
persoon wordt informatie over de patiënt gegeven indien deze
dit zelf niet kan ontvangen. Deze persoon dient zonodig ook als
aanspreekpunt en schakel tussen verpleging, patiënt en familie.
Bij bijzonderheden en/of verandering neemt de verpleegkundige
contact op met de contactpersoon.
Indien u zelf vragen heeft kunt u altijd bij de verpleegkundige terecht
die verantwoordelijk is voor de zorg van de patiënt. Bij de balie
op A4 hangt een white – bord, waarop geschreven staat welke
verpleegkundige verantwoordelijk is voor welke zalen.
Uitslagen van onderzoeken worden uitsluitend door de behandelend
arts meegedeeld. Een gesprek met de arts kan via de polikliniek
geregeld worden.
Via telefoonnummer 0251-265780 kan er een afspraak gemaakt
worden.
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De afdeling Neurologie heeft de volgende neurologen:
• Drs. T.H. Sie
• Drs. W.D.M. van der Meulen,
• Mw. A.M. Weber
• Dhr. Drs. S.A. Malm
• Dhr. Drs. J.M. Costerus
• Mw. Drs. Zijdewind
De artsenvisite vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag.
Op afdeling A4 liggen patiënten van meerdere specialismen:
Neurologie
Kamernummer 404,405,406,407,408,410, 411 en 414
Cardiologie
Kamernummer 401,402, 403, 412,413,415 en 416
Stroke-Unit
Op de afdeling neurologie is een Stroke Unit aanwezig. De indicatie
voor opname op de Stroke Unit wordt door de neuroloog bepaald.
Deze gespecialiseerde zorg wordt verleend aan patiënten met een
acuut herseninfarct of een hersenbloeding.
Het doel van de Stroke Unit is om verdere complicaties proberen
te voorkomen. Hierdoor wordt de patiënt continue (48 uur )
bewaakt. De neuroloog bepaalt wanneer de patiënt over kan
naar de verpleegafdeling neurologie, waar de behandeling wordt
voortgezet. Deze behandeling bestaat uit het opstarten van het
revalidatieprogramma.
Samenwerking
Op de afdeling neurologie wordt veel samengewerkt met andere
disciplines. De fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, pastorale
zorg ,liaisonverpleegkundige en diëtiste zijn veelvuldig op de
afdeling aanwezig. Afhankelijk wat nodig is voor een individuele
patiënt worden deze ingeschakeld.
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Transfer verpleegkundige
Deze verpleegkundige vormt de schakel tussen het ziekenhuis
en de andere instellingen. Via haar wordt er een vervolgtraject
opgestart. De Liaisonverpleegkundige neemt contact op met de
familie om de mogelijkheden te bespreken.
Bloemen
Het is niet toegestaan planten mee te brengen naar de patiënt, dit
vanwege de bacteriegroei in de potgrond.
Bloemen mogen altijd.
Telefonische informatie
De contactpersoon kan altijd bellen om te informeren hoe het met
de patiënt gaat. Bij voorkeur niet tussen 07.00 en 10.00 uur in de
ochtend.
Contactgegevens Neurologie
Telefoonnummer: 0251 265695
Emailadres: neurologen@rkz.nl
Afdeling seniorverpleegkundige is: 0251-265452.
Bij onduidelijkheden en/of klachten kunt u contact op nemen met
de zorgmanager van de afdeling, deze is te bereiken op onder
telefoonnummer: 0251-265912.
Overige informatie
Voor informatie over de overige voorzieningen die het ziekenhuis
biedt, verwijzen wij u naar de informatiemap die u vindt op zaal.
Ook kunt u kijken op www.rkz.nl. Bij “rondom de patiënt” vindt u een
kopje “verpleegafdelingen” waar u informatie kan vinden over de
diverse verpleegafdelingen.
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