
 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT 20 april 2018 

Az Damiaan verhoogt kans op het overleven van een beroerte door 

ingebruikname Stroke Care Unit 

 
 
Recent opende Az Damiaan een extra gespecialiseerde  zorgeenheid voor beroertezorg (Stroke Care Unit) 
met 4 bedden. Een opname in een Stroke Care Unit vermindert de kans op overlijden en op opname in een 
verzorgingsinstelling na hospitalisatie. Het percentage beroertepatiënten die hun zelfstandigheid na de 
beroerte behouden neemt dus toe, dankzij de initiele opvang in een Stroke Care Unit.  
 
  
Een Stroke Care Unit is een gespecialiseerde  zorgeenheid voor beroertezorg en voorziet in de verzorging en 
behandeling van patiënten met zware neurologische  problemen en die extra bewaking of een doorgedreven 
medicamenteuze behandeling nodig hebben. Nadat de eerste zorgen toegediend werden op de dienst 
Spoedgevallen, worden beroertepatiënten gehospitaliseerd op de Stroke Care Unit. Deze eenheid is erop 
gericht om patiënten optimaal te begeleiden in de eerste dagen na een CVA* (cerebraal vasculair accident of 
beroerte) of een TIA** (transiënte ischemische aanval). 
 
Op de spoedgevallendienst wordt - aan de hand van enkele onderzoeken zoals een CT-scan van de hersenen (al 
dan niet aangevuld door een CT-scan van de bloedvaten van de hersenen), een bloedafname en een ECG-
onderzoek én na evaluatie door de neuroloog bepaald welk type beroerte de patiënt heeft en wordt een 
initieel behandelingsplan gestart.  
  
Tijdens het verblijf op de Stroke Care Unit worden daarna aanvullende technische onderzoeken uitgevoerd. 
Afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeken kunnen preventieve maatregelen worden genomen om 
een herhaling van een beroerte te voorkomen. 
De patiënt wordt opgevolgd en begeleid door de neurologen, een team met gespecialiseerde verpleeg-
kundigen, kinesist, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psycholoog en sociaal assistent. 
  
Beroertepatiënten verblijven over het algemeen slechts enkele dagen op de Stroke Care Unit. Van zodra de 
medische situatie het toelaat, worden ze vervolgens overgebracht naar een gewone ziekenhuiskamer op de 
afdeling Neurologie.  
 
 

* CVA, ofwel een beroerte, is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident. Bij een CVA is er een 
probleem ter hoogte van een bloedvat waardoor een deel van de hersenen plots te weinig of geen 
zuurstof meer krijgt, waardoor beschadiging van de hersenen kan optreden. 
** TIA is de afkorting van Transient Ischemic Attack. Bij een TIA heeft u dezelfde symptomen als een 
CVA maar deze verdwijnen snel en volledig. Er is geen blijvende schade aan de hersenen. 
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