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Wat is het dagziekenhuis
bewegingsstoornissen?

Wanneer u specifieke problemen ervaart, kan die dag ook een consultatie
voorzien worden bij andere disciplines.

Het dagziekenhuis bewegingsstoornissen is er op gericht om de zorg rondom

De dagkliniek wordt telkens op de

de patiënten met Parkinson en andere

tweede en de vierde vrijdag van de

bewegingsstoornissen te optimaliseren.

maand georganiseerd.

De neuroloog bespreekt samen met de
parkinsonverpleegkundige, logopediste,

Wat betekent dit voor u?

kinesiste en de ergotherapeut welke de
beste behandelingsmogelijkheden zijn

Dankzij een geïndividualiseerde aanpak

voor u. Dit multidisciplinair team heeft

door een multidisciplinair team willen

als doel een traditionele ziekenhuisop-

wij ervoor zorgen dat u een optimale sta-

name te vermijden of in te korten.

tus van zelfredzaamheid kunt behouden.

Het team heeft ook contact met de

Aan de hand van uitgevoerde testen

therapeuten van buiten het ziekenhuis

worden behandelplannen opgesteld, die

(ParkinsonNet, Parkinson Zorgwijzer

worden doorgegeven aan de revalida-

Vlaanderen, e.a.).

tietherapeuten die u normaal gezien
behandelen.

In deze folder kunt u alle praktische info
terugvinden om u voor te bereiden op
uw dagopname. In het dagziekenhuis zijn
alle deskundigen aanwezig die vertrouwd
zijn met de verschillende ziektebeelden.
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Wij hebben specifieke aandacht voor:

• Gangproblemen en andere
motorische dysfuncties als gevolg van
neurodegeneratieve ziekten

• Algemene achteruitgang
• Verminderde zelfredzaamheid
• Depressie, angst, geheugen- en
stemmingsstoornissen

• Pijn

• Blaasproblemen
• Gewichtsverlies, ondervoeding,
slikstoornissen

• Opvolging na een ingrijpende
ziekenhuisopname (plaatsen van DBS)

• Opvolging van een complexe thuiszorg
• Evaluatie van uw medicatieschema
• De behoeften van de echtgenoten of
mantelzorgers

Verloop van het programma

Medicatieschema

Voor de opname

Instructies voor het invullen:

Wanneer u op consultatie komt bij

• Vermeld ALLE medicatie die u in-

de neuroloog wordt de mogelijkheid

neemt op de lijst, vraag eventueel hulp

besproken om met u en uw familie deel

aan uw huisarts.

te nemen aan een behandeling in het

• Denk hierbij ook aan de geneesmidde-

dagziekenhuis bewegingsstoornissen.

len die u zonder voorschrift neemt.

Uw huisarts kan u ook doorverwijzen.

• Vergeet ook de geneesmiddelen niet
die u maar 1x per week inneemt.

Geplande opnamedag
• Gelieve u op de juiste datum e aan te

Gelieve uw volledig ingevuld medicatie-

melden en in te schrijven voor dagop-

schema bij aankomst af te geven aan de

name aan het onthaal.

parkinsonverpleegkundige (zie volgen-

• Het dagziekenhuis bewegingsstoor-

de pagina).

nissen bevindt zich op straat 44.
De neuroloog zal beslissingen nemen

Wat brengt u mee?
• Uw identiteitskaart.
• Uw medicatie voor deze dag.
• Het ingevulde medicatieschema dat u

omtrent uw therapie. Deze informatie
zal in uw ontslagbrief genoteerd staan
en wordt u ook mondeling toegelicht.

achterin deze brochure terugvindt.

• Kunstgebit, hoorapparaat, leesbril.
• Gesloten schoeisel en makkelijke kledij
(geen pyjama of slaapkledij).
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Thuismedicatie 			

Datum:

Naam patiënt:			

Geboortedatum:

Medicatie
(naam + dosis)

____u ____u ____u ____u

/

____u

/
/
____u

/
____u

Contact
Secretariaat
T 09 224 65 28
Parkinsonverpleegkundige
Camelia Bogaert
T 09 224 65 37
E camelia.bogaertmiclaus@azstlucas.be
Maandag, dinsdag en vrijdag van 8u30 - 16u30
Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis.
Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en
indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
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Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be
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