Neurologie

Verpleegkundig consulent neurologie
CVA (Beroerte)
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De verpleegkundig consulent neurologie

De verpleegkundig consulent neurologie is een verpleegkundige die
gespecialiseerd is in neurologische ziektebeelden en alles wat daarmee
samenhangt. Er zijn meerdere consulenten neurologie werkzaam in het
ziekenhuis. Zij begeleiden mensen met de ziekte van Parkinson, MS en
mensen die een CVA hebben doorgemaakt. Deze folder is voor patiënten die
een CVA (beroerte) hebben doorgemaakt.

Voorlichting en begeleiding

Wanneer u door een CVA (beroerte) getroffen wordt, moet u bijna altijd in
het ziekenhuis opgenomen worden. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis
houdt de verpleegkundig consulent het revalidatieproces en later de zorg en
behandeling nadat u naar huis gegaan bent in de gaten. Tijdens het verblijf
in het ziekenhuis gebeurt er veel met u. Er worden allerlei onderzoeken
gedaan. U krijgt diverse therapieën van de fysiotherapeut, ergotherapeut of
logopedist. Vaak wordt de revalidatiearts ingeschakeld. Ook kan het zijn
dat uw lichaam niet alles meer kan. Er komt veel op u af. Meestal komen er
allerlei vragen als u al weer thuis bent. Daarom hebt u 4 tot 6 weken nadat u
naar huis gegaan bent een gesprek met de verpleegkundig consulent
neurologie. U kunt met de consulent uw problemen bespreken.

Samenwerken met anderen

De verpleegkundig consulent neurologie maakt deel uit van de strokeservice.
In de strokeservice zijn de thuiszorg, het ziekenhuis, de revalidatiecentra en
de verpleeg- en verzorgingshuizen vertegenwoordigd. Samen bekijken ze hoe
de zorg voor de patiënten verbeterd kan worden.
Ook provinciaal organiseert de consulent, samen met collega’s uit andere
ziekenhuizen, activiteiten en ontwikkelt nieuwe initiatieven. Een voorbeeld
hiervan is het hersenletseltrefpunt.
Graag hoort de consulent uw ervaring als patiënt. Meld eventuele ervaringen
telefonisch of via e-mail. Ook kunnen deze ervaringen al in het ziekenhuis
besproken worden.

Hoe komt u met de verpleegkundig consulent in contact
Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met de verpleegkundig
consulenten neurologie. Zij zijn bereikbaar op:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 16:00 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 85 92.

U kunt ook een bericht op het antwoordapparaat achterlaten. U wordt dan zo
snel mogelijk teruggebeld.
Een e-mail sturen kan natuurlijk ook:
e-mail: neurologieconsulent@antonius-sneek.nl
Ook kunt u de consulent ontmoeten in het hersenletseltrefpunt op elke 1ste
dinsdag van de maand (niet in juli en augustus) in:
het Activiteitencentrum “de Wurkwinkel” (van de Noorderbrug)
Gravinneweg 3, Sneek.
(zie folder: “Hersenletseltrefpunt”).
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