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Een succes dankzij…

1. Duidelijk doel:

 Az Damiaan wil een gespecialiseerde eenheid voor patiënten die getroffen 
worden door een beroerte (= Stroke unit) aangezien dit de kans op overlijden 
vermindert alsook een opname in een verzorgingsinstelling na hospitalisatie 
(KCE, 29 juni 2012)

2. Goede projectmethodologie met veel teamwork en steun van de directie

3. Mooie infrastructuur en concept one – floor neuro

4. Interdisciplinair werken met grote betrokkenheid van al de zorgverstrekkers

5. Samen met de patiënt  

6. Efficiënte organisatie



Doel
 Aantal opnames

 Ligdagen op basis van 4 bedden en een norm van 80% bezetting

100% in deze tabel betekent dus een reële bedbezetting van 80% op maandbasis

201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 Totaal

opname binnen 24 uur 18 41 35 40 36 28 36 38 34 25 34 40 405

opname > 1 dag 2 3 1 1 3 2 5 3 1 21

Total 20 44 36 40 36 28 37 41 36 30 37 41 426

Aantal opnames

2150 | Stroke unit



Doel
 Ligduur op de stroke unit in de periode april 2018-maart 2019



 4 individuele kamers (optie tot uitbreiding).

• Direct buitenlicht,

• Eigen sanitair en toilet,

• Monitoring (hartritme, pols, bloeddruk en saturatie).

 Ruime kamers 

• Veel mogelijkheden in de benadering en behandeling van 
neurologische patiënten.

Infrastructuur



Concept ‘One-floor Neuro’

Directe link MCU/ICU indien nodig

Stroke unit

Acute neurologie

Sp-neurologie

Spoedgevallen-
dienst

Extra Muros

Ambulante 
nazorg & 

Revalidatie

Transmurale 
zorg



Interdisciplinair werken

Patiënt

Artsen neurologen

Verpleegkundigen en 
hoofdverpleegkundige

Kinesitherapeut

Ergotherapeut

Logopediste

Sociaal assistent

Psychologe

Diëtiste

Dienst Zingeving & 
Levensbeschouwing

CIT/CAL



 4 neurologen en assistente

 Paramedici

• Verbonden aan Stroke Unit of aan ‘one-floor neuro’ 

• Met specifieke neuro-specialisatie.

Interdisciplinair werken



 Gespecialiseerd verpleegkundig team:

• Teamleden
• Dedicated Stroke Unit

• Combinatie Stroke Unit + Acute neurologie (ZE 410)

• Opleidingstraject
• Specifieke interne opleidingen (door paramedici en artsen).

• Specialisaties: 

• beroepstitel spoed en intensieve zorgen, 

• basiszorg neurologie 

• en/of verdergezette opleiding beroertezorg.

• Bijkomend
• Stagementoren.

• Zorgreferenten:

• hygiëne en infectiebeheersing, 

• pijn, 

• wondzorg ,

• vrijheidsbeheersing.

Interdisciplinair werken



 Dagelijks overleg met:

• de behandelend neuroloog,

• kiné, ergo en logo.

 Sociale dienst, psychologe, diëtiste, dienst zingeving en 
levensbeschouwing… indien nodig.

Interdisciplinair werken



Samen met de patiënt

Sterke focus op informeren en betrekken van patiënt en familie 
binnen de zorg en zijn ziekteproces:

 Informatiebrochure zorgeenheid

 Informatiebrochure CVA/TIA

 Bedside briefing bij de overdracht van vroeg- naar laatdienst

 Communicatiebord

 Informatie tijdens bezoek



Efficiënte organisatie

Specifieke opleiding, 
dienstoverleg

Klinisch redeneren, 
Evidence Based procedures

Staand Orders, 
Behandelplan

Aparte 
hoofdverpleegkundige

Interdisciplinair 
samenwerken



Besluit
 Interdisciplinaire samenwerking 

= ‘the key to success’.

 Stabiel verpleegkundig en paramedisch team met open 
communicatie 

= ‘the key to quality’.

 Cluster neuro  = ‘the key to build one floor neuro’.


