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© Az Damiaan vzw, januari 2020. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder 

uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met 

uw zorgverlener. 
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Welkom 

Van harte welkom op zorgeenheid 215. 

 

De opname op een zorgeenheid is voor iedereen een ingrijpende  

gebeurtenis. Door deze opname worden uw dagelijkse activiteiten uit 

evenwicht gebracht. We zijn er ons van bewust dat u zich zorgen maakt 

en talloze vragen heeft. Ons team zal u hierin zo goed mogelijk  

begeleiden en bijstaan. 

 

Met deze brochure willen we u zo goed mogelijk  informeren over het 

reilen en zeilen van onze afdeling.  

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ze te stellen aan de teamleden. 

Met ons interdisciplinair team staan we steeds klaar om u met de beste 

zorgen te omringen.  
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Visie/doelstellingen 

Een opname op de stroke unit is noodzakelijk wanneer er extra  

observatie en bewaking nodig is na een beroerte of door een andere  

neurologische aandoening.  

 

De stroke unit is gericht op adequate interdisciplinaire diagnostiek, zorg 

en behandeling. 
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Algemene voorstelling 

Medisch diensthoofd  

 Dr. A. Terwecoren 
 

Artsen 

 Dr. A. Terwecoren 

 Dr. A. De Pauw 

 Dr. G. Fonteyn 

 Dr. A. Meylemans 

 Dr. D. Van Diest 
 

Hoofdverpleegkundige  

 S. Utterwulghe 
 

Contact  

 059  41 61 20 
 

Aantal bedden 

 4 
 

Aantal kamers 

 4 
 

Bereikbaarheid 

 Route  215 
 

Bezoekuren 

 11.00u - 11.30u 

 15.00u - 15.30u 

 19.00u - 19.30u 

Om de patiënt voldoende rust te kunnen bieden, vragen wij om het  

bezoek te beperken tot maximum 2 personen. 
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Het team 

Dokters 

Mochten de neurologen het nodig achten, kunnen ze beroep doen op 

collega-artsen van diverse disciplines. Het artsencorps werkt nauw  

samen om uw herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen. 

 

Verpleegkundigen 

Een team van verpleegkundigen staat u dagdagelijks bij om u met de  

beste zorgen te omringen.  

 

Verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel en/of 

beroepsbekwaamheid in 

 spoed en intensieve zorgen 

 neuro-vasculaire zorg 

 

Kinesitherapeut en ergotherapeut 

Tijdens de acute fase komen kinesitherapeut en ergotherapeut samen 

langs op de kamer, om zo snel mogelijk een diagnose te stellen aan de 

hand van wetenschappelijk onderbouwde testing. Hierop wordt de eerste 

therapie gebaseerd, evenals de verdere revalidatie op de andere  

afdelingen na het verblijf op de stroke unit. 

 

Diëtist 
De diëtist is dé specialist inzake alles omtrent (klinische) voeding. De  

diëtist kan u ondersteunen en begeleiden bij het aanpassen van uw  

voedings- en leefgewoonten. We kunnen antwoord geven op uw vragen 

omtrent product- en etiketinformatie, voedingsclaims, het samenstellen 

van een voedingspatroon, aangepast aan uw situatie… 
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Niet alleen voor advies over gezonde voeding, maar ook indien u dieet-

advies nodig hebt, omwille van een ziekte of aandoening, is de diëtist de 

zorgverstrekker bij wie u betrouwbare raadgevingen kan verwachten. 

Logopedie 

De logopedist staat in voor het onderzoek naar taal- en spraakprocessen 

en het opnieuw aanleren of op peil houden van de communicatie in het 

algemeen. Een ander luik van het takenpakket van de logopedist is het 

screenen op mogelijke slikstoornissen. Eet- en drinkbegeleiding, in  

combinatie met slikoefeningen, komen hierbij aan bod. 

 

Psycholoog 

De psycholoog is lid van het interdisciplinair team en kan steeds om  

advies en bijstand worden gevraagd. De psycholoog staat mee in voor het 

testen van het geheugen en mentale functies.  

 

Sociale dienst  

Op onze afdeling gebeurt de eerste intake door de sociaal werker of door 

een verpleegkundige van de afdeling. 

Dit om zo snel mogelijk de woonsituatie en contacten van/rond de patiënt 

in kaart te brengen als basis voor verdere planning en afspraken. 

U kan de sociale dienst contacteren via de verpleegkundigen van de zorg-

eenheid of via het mailadres socialedienst@azdamiaan.be.  

De gesprekken die u met een sociaal werker voert, zijn steeds vertrouwe-

lijk. 

 

 

 

mailto:socialedienst@azdamiaan.be
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Daarnaast kunt u nog beroep doen op 

Dienst zingeving en levensbeschouwing 

Er komen zoveel nieuwe ervaringen op u af, er gaan zoveel vragen en 

gevoelens in u om. Het is niet altijd gemakkelijk om alles wat u bezig 

houdt op een rijtje te zetten. Misschien wilt u er wel met iemand over 

praten? U kan beroep doen op een vertegenwoordiger van uw eigen  

geloofsovertuiging. Dit kan u aanvragen via het formulier ‘Godsdienstige 

en morele bijstand’ dat u ontvangt bij opname en dat beschikbaar is op 

de zorgeenheid.  

 

De dienst zingeving en levensbeschouwing bestaat uit medewerkers die 

behoren tot de katholieke traditie maar ze zijn er voor alle patiënten en 

hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. Indien u dit 

wenst, kan de pastor met respect naar uw verhaal luisteren en met u  

zoeken naar de nodige krachten om met uw ziekte/situatie om te gaan.   

 

U kan de pastor via de verpleegkundigen bereiken.  

 

Op zondag is er om 10.30u een eucharistieviering in De Stille Ruimte.  

Vrijwilligers kunnen u daar naartoe brengen. Op woensdag kan u de  

communie op de kamer ontvangen. Spreek hiervoor een verpleegkundige 

aan die uw naam op de lijst kan schrijven. 
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Patiëntenpopulatie 

Op onze afdeling verblijven hoofdzakelijk patiënten met volgen-

de problematiek 

 CVA/TIA 

 Andere neurologische  problemen, die extra bewaking of door-

gedreven medicamenteuze behandeling vereisen. 

 

Onderzoeken 

Om zo snel mogelijk een correcte diagnose te stellen gebeuren er heel 

wat onderzoeken tijdens uw verblijf op de stroke unit. 

 

Voor meer informatie over al deze onderzoeken, kunt u terecht bij de arts 

en de verpleegkundigen van de afdeling. 
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Overlegstructuren op ZE 215 

Dienstniveau 

 Patiëntenoverdracht gebeurt vier keer per dag telkens bij het  

begin van een andere shift. 

 Regelmatig vindt er overleg plaats over kwaliteit in de zorg en  

patiëntveiligheid. 

 

Ziekenhuisniveau 

 Clustervergaderingen. 

 Vergadering hoofdverpleegkundigen. 

 Vergadering directie en diensthoofden.  

 Zorgadviesraad departement patiëntenzorg. 

 

Met artsen 

 Dagelijks overleg met de behandelende arts voor de aanwezige 

patiënten (meerdere malen per dag afhankelijk van de toestand 

van de patiënt).  

 Regelmatig overleg met arts-diensthoofd omtrent de organisatie 

van de afdeling.  

 Opname- en ontslagbeleid.  

 Dagelijks toer door neuroloog. 

 Waar nodig worden andere disciplines/artsen in consult gevraagd. 
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Interdisciplinair overleg 

 Dagelijks met  

 kinesitherapeut  

 ergotherapeut 

 logopedist 

 diëtist 

 sociale dienst 

 Volgens indicatie 

 nutritieverpleegkundige 

 pastor 

 psycholoog 
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Dagindeling 

Een dag op onze afdeling 

 

06.30u:  Patiëntenoverdracht van de nachtdienst naar de vroeg
 dienst 
 
07.00u:  Start van de ochtendverzorging  
 
08.00u:  Ontbijt + patiëntenoverdracht van de vroegdienst naar 
 de verantwoordelijke  
 
08.30u:  Verderzetten van de verzorging  
 
11.00u-11.30u: Bezoek  
 
12.00u:  Middagmaal  
 
13.30u:  Informatieoverdracht van de vroegdienst naar de  
 laatdienst aan bed 
 
14.30u:  Start van de namiddagverzorging  
 
15.00u-15.30u: Bezoek  
 
18.00u:  Avondmaal  
 
19.00u-19.30u: Bezoek  
 
20.00u:  Start van de avondverzorging 
 
21.15u: Patiëntenoverdracht van de laatdienst naar de nacht

 dienst 
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Informatieoverdracht aan bed 

Verloop van de overdracht aan bed 

De verantwoordelijke verpleegkundige van de ochtendshift brengt de 

verpleegkundige van de avondshift op de hoogte van uw toestand. Dit 

gebeurt tijdens de overdracht aan bed, in uw bijzijn. 

 

Dit gebeurt tussen 13.30u en 14.00u. 

 
Wat verwachten we van u als patiënt? 

Tijdens de overdracht worden gegevens doorgegeven die belangrijk zijn 

om u goed te verzorgen.  

We vragen u aandachtig mee te luisteren zodat u aanvullingen kunt doen. 

 

Dit moment biedt ook de mogelijkheid om vragen te stellen of extra  

informatie op te vragen.  

 

Daarnaast maakt u meteen kennis met de verpleegkundige die vanaf dan 

verantwoordelijk is voor u. 
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Belangrijk om te weten 

Patiëntveiligheid 

 Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van uw familielid.  

 Geef aan indien u iets niet begrijpt. U mag dit gerust vragen. 

 In elke kamer is ook een communicatiebord voorzien, dat zowel door 

u als uw familie gebruikt kan worden. 

 Thuismedicatie: gelieve deze van thuis mee te brengen, bij voorkeur in 

de originele verpakking. Gebruik hiervoor de speciale witte 

‘thuismedicatiezak’. Aan de buitenzijde van deze zak kunt u de  

medicatie noteren die u/uw familielid zelf dagelijks inneemt. 

 Volg de instructies en adviezen die door de arts of verpleegkundigen 

worden gegeven adequaat op.  

 Patiëntidentificatie: bij de ziekenhuisopname krijgt iedere patiënt een 

zorgbandje (identificatiegegevens) rond de pols. 

 
Afspraken 

 Handhygiëne: ontsmetten van de handen vóór het bezoek.  

 GSM: gelieve het gebruik te beperken.  

 Bloemen: niet toegelaten omwille van hygiënische redenen.  

 Persoonlijk gerief: gelieve op onze zorgeenheid toiletgerief en  

gemakkelijke (nacht)kledij mee te brengen.  

 TIP: laat alle waardevolle zaken thuis.  
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Telefonisch contact 

 Familieleden mogen steeds telefonisch informeren naar de toestand 

van de patiënt.  

 Resultaten van onderzoeken en medische gegevens worden echter 

niet telefonisch meegedeeld. 

 Gelieve binnen de familie een contactpersoon aan te duiden die de 

andere familieleden op de hoogte kan stellen.  

 Bij plotse wijzigingen in de toestand, bij vragen van onze kant of  

wanneer er belangrijke beslissingen moeten genomen worden, wordt 

de familie vanzelfsprekend door ons gecontacteerd. Gelieve het  

telefoonnummer van de te contacteren persoon aan de  

verpleegkundige mee te delen. 

 

Ontslag 

Wanneer uw toestand het toelaat, wordt u, na toestemming van uw  

behandelend arts, overgebracht naar een andere zorgeenheid voor  

verdere observatie, behandeling en revalidatie. 

 

 



  

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 

Beschikbare brochures 

Er zijn nog tal van brochures ter beschikking op onze dienst: 

 Informatiebrochure CVA 

 Informatiebrochure slikproblemen 

 Informatiebrochure commotio 

 Informatiebrochure dienst zingeving en levensbeschouwing 

 Informatiebrochure valpreventie 

 Informatiebrochure vrijheidsbeperkende maatregelen bij fixatie 
 

 

Mocht u vragen hebben of extra informatie willen over een procedure, 

aarzel niet de verpleegkundige te contacteren. 


