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Welkom op de dienst SP neuro

Het team
Arts

U bent opgenomen op de dienst SP

U staat op straat 123 onder medisch

neuro (speciale pathologie neurologie).

toezicht van dr. Mia Vantomme. Zij is

Deze dienst heeft in het totaal 40 bedden

verantwoordelijk voor uw opname en

maar bestaat uit twee afdelingen (straat

later uw ontslag. Dr. Vantomme komt

122 en straat 123) met elk 20 bedden,

langs op de afdeling op maandag,

allebei gelegen in campus Volkskliniek.

dinsdag, donderdag en vrijdag om u op
te volgen. Op woensdag is zij telefonisch

SP neuro is een afdeling waar vooral

bereikbaar door de verpleging.

wordt gewerkt aan herstel na een neurologische aandoening (aandoening van

Op straat 122 staat u onder medisch

hersenen, ruggenmerg en/of zenuwba-

toezicht van dr. Annelien De Pue. Zij

nen). Als na uw opname op een acute

komt langs op de afdeling op maandag,

afdeling (bv. heelkunde, acute neurolo-

woensdag, donderdag en vrijdag. Op

gie) blijkt dat u verdere revalidatie nodig

dinsdag is zij telefonisch bereikbaar

hebt, dan wordt een aanvraag gedaan

door de verpleging.

voor een vervolgbehandeling op de
dienst SP neuro.

Dienstverantwoordelijke
De afdeling heeft een hoofdverpleegkundige die zorgt voor de coördinatie
en de administratie van de dienst.

Logopedist
Onderzoekt, diagnosticeert en behandelt
mensen met taal-, spraak-, slik- en stemVerpleegkundigen

problemen enerzijds en de neurocogni-

U wordt dagelijks verzorgd door verpleeg-

tieve vaardigheden (oriëntatie, aandacht,

kundigen die instaan voor: hygiënische zor-

geheugen) anderzijds. Daarnaast geeft

gen (wassen, aan- en uitkleden, toiletbe-

de logopedist ook advies aan de familie.

zoek,…), medicatietoediening, controle van
de bloeddruk, hartslag, temperatuur, pijn,

Sociaal assistent

maaltijdbegeleiding en verdere opvolging.

Helpt u bij eventuele maatschappelijke
problemen (regelen thuiszorg, financiën,

Kinesitherapeut

opname in een hersteloord of woon- en

Helpt u om de beweeglijkheid van het

zorgcentra …).

lichaam terug te winnen door te fietsen,
stappen, roeien,... Indien dit niet moge-

Logistiek assistent

lijk is wordt u passief gemobiliseerd.

Komt elke dag vragen wat u wenst te
eten en dient de maaltijd op, ruimt af en

Ergotherapeut

begeleidt u zo nodig naar een onderzoek

Helpt u de activiteiten van het dagelijkse

op campus Volkskliniek. De verplaatsing

leven weer op te nemen (wassen, aan-

naar onderzoeken op campus Sint-Lucas

en uitkleden, eten, terugwinnen van de

gebeurt via ambulancevervoer.

fijne motoriek, cognitieve therapie,…) en
geeft ook hulpmiddelenadvies. Kijkt in

Schoonmaak

functie van het ontslag naar huis of ‘ergo

Houdt de afdeling en uw kamer kraaknet

aan huis’ moet geregeld worden.

en ordelijk.

Hoe ziet een dag op SP neuro er uit?
Voormiddag

06u45 - 11u30

• Wekken voor de ochtendmedicatie
• Ontbijt
• Dagelijkse hygiënische zorgen en dagkledij
• Therapie en eventuele onderzoeken

Middag

11u30 - 14u00

• Middagmaal in de dagzaal/op uw kamer (weekend)
• Middagrust

Namiddag

14u00

• Bezoek (tot 20u00)
• Therapie en eventuele onderzoeken

16u30 - 17u00

• Avondmaal

18u00 - 20u00

• Bedritueel

20u00 - 20u45

• Avondmedicatie
• Begin nachtrust

20u45 - 06u45

• Verzorging
• Nemen parameters (bv. bloeddruk, hartslag,
temperatuur) + eventueel bloedafname

Avond

Nacht

Onderzoeken

Onderzoeken die vaak plaatsvinden
zijn: bloedafname, radiologie, CT, EEG,

Bepaalde onderzoeken zijn noodzake-

consultatie urologie, hartziekten of

lijk om een beter zicht te krijgen op uw

tandheelkunde …

gezondheidstoestand. U wordt op de
hoogte gebracht van welke onderzoe-

Dagzaal

ken de volgende dag gepland zijn en of
u hiervoor nuchter moet zijn. In de mate

Elke middag vanaf 11u30 wordt uw mid-

van het mogelijke geven wij u ook het

dagmaal opgediend in de dagzaal. Hier

juiste uur door, hoewel wijzigingen in de

kunt u met de andere patiënten samen

planning altijd kunnen optreden.

eten. Dit onderdeel behoort tot het
revalidatieplan. De dagzaal bevindt zich
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Wanneer er voor u onderzoeken of

vooraan op de afdeling aan de verpleeg-

therapieën gepland zijn, vragen wij u om

post en mag steeds gebruikt worden. In

op de afdeling te blijven.

het weekend eet u op de kamer.

Praktisch
• Om veiligheidsredenen vragen wij om geen waardevolle voorwerpen op
de kamer te bewaren. Juwelen, geld, laptop, GSM … worden op eigen risico
bewaard.
• U krijgt therapie in de voor- of namiddag.
• De cafetaria is open van 11u00 tot 13u30, later kunt u terecht aan de
koffie-, snoep- en frisdrankautomaat op straat 130.

Bijzonderheden

Geel polsbandje
Dit bandje geeft aan dat u een verhoogd

Identificatiebandje

risico hebt op vallen.

Draag steeds uw identificatiebandje
en controleer of alle gegevens (naam,

Beloproepen

geboortedatum) correct zijn. Zo bent

Zowel in de badkamer als op uw kamer

u steeds identificeerbaar tijdens uw

is er een rode knop. Duw op de knop als

verblijf in het ziekenhuis. Is het bandje

u hulp nodig hebt of vragen hebt.

losgekomen of gaat het verloren, vraag
dan een nieuw bandje aan de verpleeg-

Gesloten afdeling

kundige.

De afdeling is gesloten voor de veiligheid van de patiënt en bv. mensen met

Navragen naam en geboortedatum

dwaalgedrag. Via een cijfercode kan

Zorgverleners in het ziekenhuis zullen

de deur geopend worden, u kunt deze

u regelmatig vragen naar uw naam en

navragen bij de verpleging.

geboortedatum voordat ze u de nodige
zorgen toedienen (opname, medicatie

Fixatie

toedienen, bloed toedienen, onderzoek,

We proberen zo weinig mogelijk te fixeren,

staalafname). Op die manier worden

dit wordt enkel als laatste hulpmiddel

vergissingen vermeden.

gebruikt voor uw eigen veiligheid.
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Wat brengt u mee naar de
afdeling?

Roken

• Gesloten schoeisel.

Tussentijds naar huis

• Comfortabele kledij zoals een

Na een bepaalde tijd hebt u de

Roken is niet toegelaten in het ziekenhuis.

trainingspak of T-shirt waarmee u vlot

mogelijkheid om een dag naar huis te

de oefeningen van de kinesist kunt

gaan. Dat kan alleen als uw toestand dit

uitvoeren.

toelaat en u hiervoor de toestemming

• Comfortabele nachtkledij.

krijgt van uw behandelende arts. In dat

• Verzorgingsmateriaal: scheerapparaat,

geval moet u het formulier “Verlaten

tandenborstel, tandpasta, zeep,

ziekenhuis” ondertekenen. Dit formulier

bodylotion, deodorant ...

kunt u aan de verpleegkundige vragen.

• Washandjes en handdoeken.

Thuis overnachten is niet mogelijk.

• Bril, hoorapparaat, tandprothese.

Algemene afspraken

Hoe lang verblijft een patiënt
gemiddeld op deze dienst?

Bezoek

Op een SP-afdeling blijft u

De bezoekuren lopen van 14u tot 20u.

gemiddeld langer dan op een acute

Gelieve hier rekening mee te houden.

ziekenhuisafdeling. Dit geeft het team

Als u op dat moment therapie krijgt, dan

de kans om zowel uw lichamelijke

verzoeken wij uw bezoek om voorrang te

mogelijkheden als uw psychische en

geven aan de therapieën. Om de privacy

maatschappelijke welzijn te verbeteren

te respecteren kunnen zij wachten in

en uw familie nauwer te betrekken in het

de gang of op de kamer. Afwijkende

herstelproces.

bezoekuren kunnen besproken worden.
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Wat na SP Neuro?
Het is niet altijd mogelijk om een
terugkeer naar huis te verzekeren. Soms
is een opname in een woonzorgcentrum
noodzakelijk. De sociale dienst zal
u hieromtrent contacteren. Het is
aangeraden om tijdig op zoek te gaan
naar een nieuwe instelling. Vaak is een
opname in een hersteloord noodzakelijk.

Hoe kunt u meewerken aan een
vlotte verzorging?
We streven naar een professionele
aanpak die zowel de samenwerking als
uw gezondheidszorg ten goede komen.
Onder begeleiding en toezicht werken
we samen met u aan een stimulering van
uw zelfredzaamheid die de basis vormt
in dit proces.
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Contact
SP neuro

Indien u medische informatie wenst,

Dienstverantwoordelijke straat 122

kunt u steeds een afspraak maken met

Erika De Lille

de behandelende arts

T 09 224 51 22

Dr. Annelien De Pue (straat 122)

E erika.delille@azstlucas.be

Straat 58, campus Sint-Lucas
T 09 224 65 30

Dienstverantwoordelijke straat 123
Katrien Verschraegen

Dr. Mia Vantomme (straat 123)

T 09 224 51 23

Straat 58, campus Sint-Lucas

E katrien.verschraegen@azstlucas.be

T 09 224 65 30

Sociaal assistent
Tiny Porrez
T 09 224 63 23
E tiny.porrez@azstlucas.be
Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas ziekenhuis 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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