Neurologie

Uw verblijf op Neurologie (D0)

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Welkom

U bent opgenomen voor onderzoek en/of behandeling op de afdeling
Neurologie (D0). Met deze folder informeren wij u graag over deze afdeling.

De afdeling

De kamers 64, 70, 71 en 72 vormen een speciale Unit, de Stroke Care Unit.
Hier worden patiënten, na een beroerte of hersenbloeding, met behulp
van een monitor 24 tot 48 uur geobserveerd. Ook bij sommige andere
aandoeningen is het soms nodig om patiënten met behulp van de monitor te
observeren.

Het team van de afdeling

Het team bestaat uit verpleegkundigen, secretaresses, voedingsassistenten,
apothekersassistenten, zorgassistenten, stagiaires en medewerkers van
de huishoudelijke dienst. Op de afdeling kunt u ook te maken krijgen
met medewerkers van het laboratorium, röntgenafdeling, fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, diëtetiek en de geestelijke
verzorging. Daarnaast kunnen de verpleegkundig consulenten neurologie of
oncologie bij u langskomen.
Verpleegkundigen en specialisten vertellen u hoe onderzoek, behandeling
en verzorging zullen gaan. Op maandag, woensdag en vrijdag komt één van
de specialisten bij u langs. Als dat nodig is, komt de specialist ook op andere
dagen langs.
Om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt er verpleegd volgens
het systeem van patiëntentoewijzing. Dit houdt in dat tijdens iedere dienst
één van de aanwezige verpleegkundigen de totale zorg voor u heeft en voor
u en uw naasten het vaste aanspreekpunt is. Als u uitslagen van onderzoeken
krijgt, is de verantwoordelijk verpleegkundige bij dit gesprek aanwezig. Deze
verpleegkundige kan daardoor beter ingaan op uw eventuele vragen.

Bezoek

Tijden
Dagelijks 		
van 16:00 - 20:00 uur.
Op zon- en feestdagen extra van 11:00 - 11:30 uur.
In overleg is het bij uitzondering mogelijk bezoek te ontvangen buiten de
vaste bezoektijden.

Adviezen en regels
Te veel en te lang bezoek kan voor u en andere patiënten belastend zijn.
Om overbelasting te voorkomen, adviseren wij: niet meer dan 2 mensen
tegelijk per bezoek en niet langer dan 30 minuten.
Om te voorkomen dat er te veel bezoekers tegelijk komen, is het verstandig
om uw partner of een andere naaste het bezoek te laten coördineren.
Als uw gezondheid dit toelaat, kunt u met het bezoek naar het dagverblijf of
de centrale hal gaan.

Maatregelen voor bezoekers om infecties te voorkomen

Ga niet op bezoek als u een infectie hebt, zoals een infectie aan de huid,
diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen). Dit geldt ook voor
kinderen die een kinderziekte hebben of die korter dan 3 weken voor het
bezoek in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte (zoals
waterpokken, roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde
ziekte).
Als één van bovenstaande dingen geldt en u toch op bezoek wilt, moet u dit
vóór het bezoek met een verpleegkundige op de afdeling overleggen.
Om te voorkomen dat u schadelijke bacteriën en/of virussen van buiten
meeneemt, moet u voordat u de afdeling opgaat uw handen behandelen met
handenalcohol. Dit hangt op de gang in een dispenser (fles met pompje).
Wrijf uw handen goed in met de handenalcohol en laat ze daarna 1 minuut
aan de lucht drogen. Vóórdat u de kamer van de patiënt verlaat, moet u nog
een keer uw handen inwrijven met de handenalcohol.
Tijdens uw bezoek wast u uw handen met water en zeep:
• Nadat u naar het toilet bent geweest.
• Na hoesten of niezen.
• Voordat u de patiënt helpt bij het eten, toiletbezoek of andere 		
verzorgende handelingen.

Overige maatregelen die gelden voor bezoekers:
• Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
• Houd een hand of een papieren zakdoek voor de mond bij niezen en 		
hoesten of hoest in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren
zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. Was daarna de handen.
• Gebruik het bezoekerstoilet.
• Volg de instructie(s) van de verpleegkundigen als er extra 			
hygiënemaatregelen gelden (als er in isolatie wordt verpleegd).

Informatie

Wij vragen u om 1 persoon als contactpersoon aan te wijzen. In het kader van
de privacywetgeving mogen wij alleen aan deze contactpersoon informatie
geven. Als er vragen zijn, kan deze persoon contact opnemen met de
verpleegkundige.
Wij verzoeken uw contactpersoon om zoveel mogelijk ‘s middags tussen
13:00 en 14:00 uur te bellen. Op dit tijdstip is er tijd om uw contactpersoon
te woord te staan en meestal kan dan ook de nieuwste informatie gegeven
worden over uitslagen en de door de specialist gemaakte afspraken.
Telefoonnummer: 0515 - 48 86 40.

Tenslotte

Hebt u vragen, suggesties en/of opmerkingen tijdens uw verblijf, meld dit aan
de verpleegkundige die u verpleegt. Dit helpt ons om betere zorg te bieden.
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