neurologie

Afdeling neurologie/Neuro Care Unit,
4 West, route 4.4.
Uw naaste/familielid/kennis is opgenomen op afdeling neurologie (4 West). Op deze
afdeling liggen patiënten met neurologische aandoeningen (ziekten van de hersenen
en het zenuwstelsel). Het kan zijn dat uw naaste/familielid/kennis is opgenomen op
Neuro Care unit (NCU). Op deze unit verblijven patiënten met neurologische
aandoeningen in de acute fase. Dit houdt in dat de patiënt de eerste dag(en) extra
geobserveerd wordt, onder andere door middel van monitorbewaking.
Uw aanspreekpunten op de afdeling zijn de
verantwoordelijke verpleegkundige,
verpleegkundig specialist en de kliniekarts.
Gegevens over deze mensen kan u vinden op
het whiteboard op de patiëntenkamer.

Contactpersoon

Patiënten identificatie/veiligheid

Er wordt op meerdere momenten naar uw
naam en geboorte datum gevraagd.
Dit wordt gedaan om de patiënten veiligheid
te borgen zodat de juiste behandeling en/of
onderzoek op het juiste moment wordt
uitgevoerd bij de juiste patiënt.

Om de privacy van een patiënt te waarborgen
verstrekken wij alleen informatie aan
contactpersonen. Deze contactpersonen zijn
nauw betrokken bij de gang van zaken
rondom het verblijf van de patiënt op de
afdeling.
Voor het verkrijgen van telefonische
informatie verzoeken wij u om alleen de
contactpersonen te laten bellen. Voor
informatie over de nacht, verzoeken u om
voor 7.00 uur te bellen.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer:
088 708 35 30.

Artsen

De verpleegkundige belt in de loop van de
dag met 1e of 2e contactpersoon over het
verloop van de dag. Bij bijzonderheden wordt
u altijd gebeld.

Elke week heeft een neuroloog kliniekdienst.
De arts bespreekt dan, zo mogelijk met de
patiënt, hoe het behandelplan verder zal
verlopen.
U of uw contactpersoon kan zelf ook een
gesprek aanvragen met de neuroloog/
verpleegkundig specialist. Het verloop van de
opname en het beleid wordt dan samen met u
en uw familie besproken.
De verpleegkundige zal deze gesprekken
plannen.

Bezoektijden (aangepaste bezoektijden

in verband met Corona)
De bezoektijd voor bezoekers bij patiënten
die zijn opgenomen is:
 dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur en in
het weekend tussen 13.45 en 14.30
uur.
Er is maximaal één bezoeker per
bezoekmoment toegestaan.

Neurologen op de afdeling:
 A.G.M. Borggreve
 Mevrouw J. van Genugten
 Mevrouw S. Jurg
 H. Lusseveld
 H.W. Nijmeijer
 G.J.J. Plas
 J.J.W. Prick
 Mevrouw A. Ramdhani
 Mevrouw L.J.A. Reichman
 Mevrouw E.G.A. van der Veur
 Mevrouw A.A.A.C.M Wertenbroek
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Uw contactpersonen op de afdeling

neurologie

Binnen de afdeling neurologie zijn ook
verpleegkundig specialisten werkzaam.
Zij hebben zowel medische als
verpleegkundige kennis. Samen met de
neuroloog zijn zij verantwoordelijk voor het
(medisch) behandelplan.

Voorlichting en informatiegesprek
met de verpleegkundige
In de eerste periode van uw opname komt er
veel informatie op u en uw familie af.
Informatie over de globale dagindeling kunt u
vinden op het whiteboard op de
patiëntenkamer.
Er zal in de eerste dagen na opname een
gesprek plaats vinden met u, uw familie en de
verpleegkundige.
Tijdens dit gesprek kunnen er verschillende
onderwerpen aan bod komen: ziekteverloop,
mogelijke gevolgen van de ziekte,
multidisciplinair overleg MDO),
vervolgbehandeling en verwachtingen van de
familie. Mogelijk zal door de verpleegkundige
informatiemateriaal worden uitgereikt wat
gerelateerd is aan het ziekte beeld of de
risicofactoren.
Indien het nodig is wordt er nog een
vervolggesprek gepland naar aanleiding van
het MDO.

Wat heeft u nodig








Zeep, douchegel en/of shampoo
Kam/borstel
Scheerapparaat
Tandenborstel, tandpasta/steradent
Pyjama’s/nachthemden
Schoenen
Kleding, zowel boven- als onderkleding.

Veiligheid van uw eigendommen

Wij adviseren u dringend om waardevolle
spullen zoals bankpasjes, contant geld,
huissleutels en dergelijke mee te geven aan
uw contactpersoon.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw
eigendommen zoals hoorapparaten,

kunstgebit, bril, mobiele telefoon, eigen
kussen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk
voor verlies van/of schade hier aan.

Rechten en plichten

Wanneer u in het ziekenhuis bent
opgenomen, vertrouwt u op de zorg van
medisch specialisten, verpleegkundigen en
andere hulpverleners. U heeft als patiënt
rechten en plichten. En uiteraard heeft uw
hulpverlener ook rechten en plichten. Het is
belangrijk dat u op de hoogte bent van uw
rechten en plichten en die van de
hulpverlener. In de folder; Uw rechten als
patiënt, kunt u hier meer over lezen. Kijk ook
op de internetsite zgt.nl.

Parkeren

Bij ZGT is sprake van betaald parkeren. De
eerste twintig minuten kunt u gratis parkeren.
Als u of uw bezoek regelmatig naar ZGT
komt, is het mogelijk een weekkaart of
maandkaart te kopen. De medewerkers van
Parkeerbeheer, te vinden op de
parkeerplaatsen, vertellen u er alles over.
Voor meer informatie over parkeren en
actuele parkeertarieven bij ZGT zie zgt.nl.

Vragen

De medewerkers van de afdeling
beantwoorden ze graag. Wij willen onze zorg
continu beter maken voor onze patiënten.
Daarom zou het fijn zijn als u uw
opmerkingen, wensen of
suggesties mondeling of digitaal met ons wilt
delen via onze website: zgt.nl/vertelhetons.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer:
088 708 35 30.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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Verpleegkundig specialist

