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In deze folder vindt u praktische informatie om uw verblijf
op onze afdeling zo duidelijk en aangenaam mogelijk te maken.

Voor de patiënt

Verzorging
Een team van zorgverleners staat

Algemeen

voor u klaar:

U verblijft op de afdeling SP neuro.

• U staat onder het medisch toezicht

SP neuro is de afkorting van “speciale

van dr. Mia Vantomme. Zij is

pathologie neurologie”. Het is een

verantwoordelijk voor uw opname en

gesloten afdeling waar 40 patiënten

later voor uw ontslag.

met een neurologische aandoening

• De verpleegkundigen zorgen

tijdelijk verblijven om te revalideren.

voor de hygiënische zorgen

Een neurologische aandoening

en medicatiebedeling.

betekent een aandoening van het
zenuwstelsel. De afdeling bevindt
zich op de 3de verdieping in campus
Volkskliniek.

• De kinesitherapeut zorgt voor
uw beweeglijkheid.
• De ergotherapeut helpt u de
activiteiten van het alledaagse leven
weer op te nemen.

Wat brengt u mee?
• Gesloten schoeisel.
• Comfortabele dag- en nachtkledij.
• Verzorgingsmateriaal: scheerapparaat,
tandenborstel, tandpasta, zeep,
bodylotion, deodorant…

• De logopedist zorgt voor uw eventuele
spraak-, slik- en geheugenproblemen.
• De sociaal assistent helpt u bij
eventuele maatschappelijke problemen.
• De logistiek assistent zorgt voor uw
maaltijd welke dagelijks bevraagd

• Washandjes en handdoeken.

wordt en begeleidt u naar een

• Bril, hoorapparaat, tandprothese.

eventueel onderzoek in campus
Volkskliniek. De onderzoeken die in

campus Sint-Lucas plaats vinden,

ziekenhuis” ondertekenen. Dit formulier

gebeuren via ambulancevervoer.

vraagt u aan een verpleegkundige.

Al deze zorgverleners streven er samen

Thuis overnachten kan niet.

naar om u een zo zelfstandig mogelijk
leven te laten leiden.

Ontslag uit het ziekenhuis
Wij vragen om bij uw ontslag het zieken-

Behandeling

huis in de voormiddag te verlaten zodat

Het tijdstip en het aantal van uw behan

wij in de namiddag reeds een nieuwe

delingen wordt individueel bepaald door

patiënt de mogelijkheid kunnen bieden

de verpleegkundige, kinesitherapeut,ergo

om bij ons te worden opgenomen. Indien

therapeut of logopedist. Het kan dus ge-

u graag nog op de afdeling van een

beuren dat uw verzorging of behandeling

middagmaal geniet, vragen wij u om na

samenvalt met een bezoek van familie of

de verzorging de resterende tijd door

vrienden. Wij vragen uw bezoek dan ook

te brengen in de dagzaal.

vriendelijk om ondertussen even plaats
te nemen in de gang of in de dagzaal.

Voor de familie

Kinesitherapie, ergotherapie en logopedie
vinden enkel plaats op weekdagen, niet in

Bezoek

het weekend en niet op feestdagen.

Bezoek is enkel toegelaten van 14.00 u
tot 20.00 u. Gelieve hier rekening mee

Middagmaal

te houden. De patiënten bevinden zich

Indien mogelijk eet u ’s middags samen

op hun kamer, in de dagzaal of in het

met de andere patiënten in de dagzaal.

therapielokaal. In het therapielokaal is
er geen mogelijkheid om als bezoek

Roken

de therapie bij te wonen. U wacht op

Roken is niet toegelaten in het ziekenhuis.

de kamer of in de gang.
Wilt u samen met de patiënt de afdeling

Tussentijds naar huis

verlaten om bijvoorbeeld een bezoek

Na een zekere tijd is het mogelijk om

te brengen aan de cafetaria, meldt dit

een dag naar huis te gaan. Dat kan

dan steeds aan een verpleegkundige.

alleen als uw toestand dit toelaat. De

Aan de ingang van de cafetaria staat

arts moet hiervoor de toelating geven. In

een automaat met drank en snoep.

dat geval moet u het formulier “Verlaten

De cafetaria is open tot 18.00 u.

Roken is verboden in het ziekenhuis. U

Contact

kunt de patiënt naar buiten begeleiden
om te roken. Dit kan in de rookzone

SP neuro

recht tegenover de ingang van het

Dienstverantwoordelijke straat 122

ziekenhuis. Meldt dit ook steeds aan een

Wim Moeraert

verpleegkundige.

T 09 224 51 22

U kunt niet overnachten op onze

E wim.moeraert@azstlucas.be

afdeling, tenzij bij hoogdringendheid.
Dienstverantwoordelijke straat 123

Wat als het niet loopt
zoals verwacht?

Katrien Verschraegen

Indien de toestand van de patiënt niet

E katrien.verschraegen@azstlucas.be

T 09 224 51 23

positief evolueert en een terugkeer naar
huis niet meer mogelijk is, is men soms

Sociaal assistent

genoodzaakt om naar een andere oplos-

Tiny Porrez

sing te zoeken. Als een opname in een

T 09 224 63 23

woonzorgcentrum noodzakelijk is, zult u

E tiny.porrez@azstlucas.be

hiervoor door de sociale dienst gecontacteerd worden. We geven de raad

Indien u medische informatie wenst,

om voor uw familielid vroeg genoeg

kunt u steeds een afspraak maken met

op zoek te gaan naar een geschikte op-

de behandelende arts

vangplaats, met eventueel een voorlo-

Dr. Mia Vantomme

pige inschrijving, zodat de opnamekans

Straat 25, campus Sint-Lucas

zo groot mogelijk is.

T 09 224 65 30
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