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Het team van de afdeling neurochirurgie

Wat is neurochirurgie?

heet u welkom op de afdeling. De beslissing om een operatie te laten uitvoeren

Neurochirurgie is de medische specialiteit

hebt u weloverwogen genomen en ons

die zich bezighoudt met de diagnose en

team staat klaar om u en uw familie

de behandeling van aandoeningen die het

gedurende het verblijf op onze afdeling

zenuwstelsel aantasten, met name de her-

te begeleiden.

senen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Meer info kunt u vinden op deze websites:

Een neurochirurg kan chirurgische (via

www.azstlucas.be

een operatie) of niet-chirurgische hulp

www.neurochirurgiegent.be

bieden afhankelijk van de aard en de
oorzaak van de ziekte of het trauma.
De neurochirurg maakt deel uit van een
multidisciplinair artsenteam waar o.a.
ook de intensivist, de neuro-oncoloog,
de interventionele radioloog, de neuroloog en de pijntherapeut toe behoren.
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Wie zorgt voor u op de afdeling
Heelkunde 4?
Dr. Giovanni Alessi

De artsen
Op onze dienst werken zes neurochirurgen
met de volgende subspecialiteiten:
• Wervelkolomchirurgie:
- Cervicale wervelkolom: nek

Dr. David Colle

- Thoracale wervelkolom: wervelkolom
ter hoogte van de borstkas
- Lumbale wervelkolom:
lendenwervelkolom of lage rug
• Tumorchirurgie

Dr. Henry Colle

• Wakkere hersenchirurgie
• Schedelbasischirurgie
• Hypofysechirurgie
• Vasculaire neurochirurgie
• Functionele neurochirurgie - pijntherapie

Dr. Bob D’Haen

De arts die u heeft laten opnemen is uw
contactpersoon en de eindverantwoordelijke voor uw verblijf. De opvolging
op de afdeling gebeurt echter door alle
neurochirurgen. Alle informatie wordt

Dr. Bonny Noens

binnen het team gedeeld en genoteerd
in uw dossier. Onderling overleg gebeurt,
zo nodig, dagelijks. Op de afdeling toert
elke dag één van de artsen. Ook in het
weekend zal één van de neurochirurgen

Dr. Kristel Vanchaze

de wachtdienst verzekeren.
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Indien gewenst, kan ook uw familie een

De verpleegkundige

neurochirurg spreken op de consultatie.

Het verpleegkundig team op de afdeling

Dit kan steeds op initiatief van uzelf of een

neurochirurgie is opgeleid om uw be-

familielid. U kunt hiervoor altijd terecht bij

handeling perfect te laten verlopen. Zij

de verpleegkundige van de afdeling of op

vormen de rode draad doorheen uw ver-

het secretariaat neurochirurgie.

blijf in het ziekenhuis. Vanaf uw opname
tot het ontslag zal het team u immers bij-

De neurochirurgen zijn ook werkzaam in

staan en begeleiden met aandacht voor

de ziekenhuizen van Dendermonde, Eeklo

kwaliteitsvolle zorg en uw veiligheid. Via

en Zottegem. Wanneer u uit één van deze

dagelijks overleg tracht men tegemoet te

centra bent doorverwezen, kan - indien

komen aan uw persoonlijke noden en

medisch mogelijk - een transfer naar het

actief mee te werken aan uw revalidatie-

ziekenhuis in de eigen regio gebeuren. De

proces. U kunt ook steeds bij hen terecht

verdere opvolging en consultaties kunnen

met specifieke vragen of problemen.

dan ook daar georganiseerd worden.
De logistieke dienst verzorgt de persoonlijke maaltijdbevraging en de dienst
schoonmaak houdt uw kamer kraaknet.
Het team staat onder leiding van hoofdverpleegkundige Synthia Van Parys. Met
vragen kunt u steeds bij haar terecht.
Synthia Van Parys
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De kinesitherapeut

De logopedist

Na rugchirurgie leert de kinesitherapeut

De logopedist/afasioloog is gespeci-

u terug functioneel omgaan met uw rug.

aliseerd in onderzoek en behandeling

Dit gebeurt via een eenmalige groeps-

van neurologische taal- en spraak- en

sessie ‘rugschool’, waar rugsparende

slikstoornissen. Bv. bij een hersentumor,

technieken worden aangeleerd en in-

een hersenbloeding of een hersentrauma

formatie wordt gegeven over waar u de

starten zij zo snel mogelijk de opvolging

eerste zes weken na de ingreep rekening

van de cognitieve, communicatie- en

mee moet houden.

slikstoornissen. Deze opvolging start zo
vroeg mogelijk en vaak al op de afdeling

Deze ‘rugschool’ vindt plaats in de

intensieve zorg.

oefenzaal van de afdeling op een afgesproken dag omstreeks 10u.

In het kader van wakkere hersenchirurgie zal de begeleiding door een logo-

Na hersenchirurgie omvat de kinesi-

pedist/afasioloog in de verschillende

therapie voornamelijk algemene

stadia gebeuren.

motorische revalidatie (gangreëducatie,
krachttraining en evenwichtsoefeningen).

Annelies Aerts

Erik Robert

De therapie wordt zo nodig na het ontslag thuis of in een revalidatiecentrum
verder gezet.
Pieter Van Ceunebroeck
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De ergotherapeut

Het secretariaat

De ergotherapie richt zich op het her-

Mogelijk hebt u met ons secretariaat

winnen van uw zelfredzaamheid binnen

reeds kennis gemaakt naar aanleiding

de “Activiteiten van het Dagelijkse

van een raadpleging. Zij zorgen ervoor

Leven” (ADL). Tot deze ADL-activiteiten

dat administratief alles vlot verloopt.

behoren onder andere persoonlijke zorg,
verplaatsing, voeding, ... Door middel van

De sociale dienst

observatie, oefening en evaluatie zoekt

U en uw familie kunnen ook een beroep

de ergotherapeut samen met u naar de

doen op de sociale dienst. Deze dienst

meest geschikte therapie.

kan hulp bieden op het vlak van sociale,
psychische en relationele moeilijkheden

De ergotherapeut helpt u de bewegin-

die samengaan met uw ziekte, het verblijf

gen die moeilijk zijn te trainen of een

en de behandeling in het ziekenhuis.

methodeverandering aan te leren. Indien

Ook met allerhande praktische proble-

aangewezen geeft de ergotherapeut ook

men en vragen van financiële of admi-

advies en training in ergonomische tech-

nistratieve aard kunt u bij hen terecht.

nieken en het gebruik van hulpmiddelen.

De maatschappelijk werker regelt onder

Maarten Hosten

andere thuishulp, uitleenmateriaal en
zoekt samen met u naar een geschikte
oplossing indien u revalidatie nodig hebt.
Isabelle De Muynck
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De begeleidingsverpleegkundige
(Oncologie) - psychologe

Multidisciplinair overleg (MDO)

De begeleidingsverpleegkundige komt

Elke week is er op woensdag een overleg

zo nodig bij u en uw familie langs om een

tussen de arts, de verpleegkundige, de

persoonlijk zorgtraject voor te bereiden.

kinesitherapeut, de ergotherapeut, de

Caroline Dekeyser

Els Van Poucke

logopedist, de diëtist, de sociale dienst
en de begeleidingsverpleegkundige.
Familieleden van lang verblijvende patiënten kunnen deze vergadering bijwonen.
Dit kan gebeuren op hun of ons initiatief.

Ontslagplanning
Wij streven een optimalisering in de
zorg na. Er zal daarom getracht worden

De diëtiste

om uw verblijf in het ziekenhuis zo kort

De diëtiste bekijkt welke aanpassingen

mogelijk te houden. Bij opname zal er

er eventueel in uw voedingspatroon

reeds een ontslagdatum vooropgesteld

nodig zijn voor een beter herstel.

worden. Soms vraagt deze ontslagplan-

Kitty Van Hauwermeiren

ning echter meer aandacht en moet
deze in de loop van uw verblijf bijgestuurd worden.
Vaak bent u voldoende geholpen met
wat extra ondersteuning thuis. Wanneer
er door uw aandoening een vermindering is van uw neurologische functies of
wanneer u thuis minder goed omkaderd
bent, wordt gezocht naar een revalida-
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tiedienst binnen of buiten ons zieken-

Contact

huis. Wachttijden voor deze diensten/
centra zijn soms lang, daarom wordt

Heelkunde 4

dit reeds (vroeg) tijdens uw verblijf

Straat 67

besproken.

Hoofdverpleegkundige: Synthia Van Parys
T 09 224 51 67

Nog vragen?
Secretariaat neurochirurgie
Hebt u nu reeds vragen (bv. over uw

Straat 58

ontslagplanning), aarzel dan niet om

T 09 224 65 20

contact op te nemen met de verpleegafdeling of het secretariaat.

Sociale dienst
Straat 66

Wij hopen dat u een aangenaam

Enkel op afspraak:

verblijf hebt op onze afdeling.

Maandag, dinsdag en woensdag van
8u30 tot 12u15 en van 13u15 tot 16u30.
Donderdag en vrijdag van 8u30 tot 12u.
T 09 224 63 20
F 09 224 63 26
E isabelle.demuynck@azstlucas.be

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
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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