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Wat brengt u mee?

Omdat de patiënt verbonden is met aller-
hande apparatuur, is het dragen van de 
gebruikelijke nachtkledij niet mogelijk. 
Meebrengen van nachtkledij en toilet-
gerief is dan ook niet nodig. Wanneer 
de patiënt stabiel is en naar een gewone 
verpleegafdeling mag verhuizen, mag u dit 
meebrengen. U wordt hiervan tijdig op de 
hoogte gebracht.  

Laat geen geld, juwelen of andere waar-
devolle voorwerpen achter.

Voor de opnamedienst is de identiteits-
kaart van de patiënt nodig. Gelieve u zo 
spoedig mogelijk tot de opnamedienst 
(straat 60) te wenden als dit nog niet in 
orde is gebracht. Geef ook aan op welke 
kamer (één- of meerpersoons) de patiënt 
wenst te verblijven na zijn ontslag op de 
eenheid beroertezorg/CCU.

Wat is de eenheid 
beroertezorg/CCU?

Op de eenheid beroertezorg/CCU verblij-
ven patiënten met nood aan continue 
observatie en monitoring. De eenheid 
bestaat uit acht bedden: vier bedden die 
zich richten op de acute opvang van een 
patiënt met een beroerte en vier bedden 
voor patiënten met een acute hartaan-
doening. Deze eenheid bevindt zich op 
straat 33. Op de afdeling werken neuro-
logen, cardiologen, verpleegkundigen en 
artsen-specialisten in opleiding.

Binnen een multidisciplinair team willen 
wij de patiënt en zijn naasten de juiste 
zorg verlenen. Wij engageren ons om een 
patiëntgerichte opvang en begeleiding op 
maat te bieden. De diagnose, behandeling 
en evolutie zijn verschillend van patiënt 
tot patiënt. Laat u dus niet beïnvloeden 
door andere bezoekers of veranderingen 
die zich bij andere patiënten voordoen.
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Contactpersoon

Op de afdeling staat de patiënt centraal 
en verlenen we de best mogelijke zorg. 
Daarom wijzen we elke patiënt toe aan 
een specifieke verpleegkundige. Als u vra-
gen hebt, kunt u zich steeds richten tot 
die verantwoordelijke verpleegkundige. 

Voor een vlotte informatieverstrekking 
over uw familielid vragen wij u om de 
namen en telefoonnummers van de con-
tactpersonen door te geven aan de ver-
antwoordelijke verpleegkundige. 

Duid liefst één familielid aan als contact-
persoon (telefonisch) zodat de privacy, 
het beroepsgeheim en de continuïteit 
van de dienst maximaal gerespecteerd 
kunnen worden. Deze contactpersoon kan 
24 uur per dag telefonisch beperkte in-
formatie opvragen. Aan andere personen 
wordt omwille van privacy geen informa-
tie meegedeeld. 

Voor vragen omtrent de specifieke medi-
sche toestand van de patiënt of de behan-
deling kunt u de verpleegkundige vragen 
om de behandelende arts te spreken. De 
verpleegkundige zal u hierbij graag hel-
pen.

Bezoek

De ernst van de ziekte van patiënten die 
op de eenheid beroertezorg/CCU verblij-
ven en de daaraan verbonden onderzoe-
ken en gespecialiseerde behandelingen 
maken het noodzakelijk om de bezoeken 
te beperken. 

Rust is heel belangrijk. Regelmatige, kor-
te bezoeken worden vaak meer gewaar-
deerd dan langdurige bezoeken. Korte 
bezoeken zijn voor de patiënt aangenaam 
en minder vermoeiend.

Het kan gebeuren dat u als bezoeker even 
moet wachten alvorens uw familielid te 
kunnen bezoeken. Dit heeft meestal te 
maken met dringende onderzoeken of 
behandelingen die op dat moment uitge-
voerd worden.

Bezoekregeling 
Eenheid beroertezorg - CCU

• Op de bezoekmomenten hoeft u zich niet aan te melden, 
   wacht rustig in de wachtzaal. Onder normale omstandig-
   heden wordt u tussen bovenstaande uren afgehaald door 
   de verpleegkundige.

• Bezoek buiten bovenstaande uren wordt enkel in 
   uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. 
   Bespreek dit met de verpleegkundige.

• Alleen korte bezoeken van max. 3 bezoekers worden 
   toegelaten. Afwisselen kan in de wachtzaal.

• Kinderen (<12j) zijn welkom op afspraak & worden tijdens 
   hun bezoek steeds begeleid door een verpleegkundige.

• Bloemen, planten, fruit en geschenken worden 
  om hygiënische redenen niet toegelaten.

• Respecteer de rust en de privacy. Zet uw GSM uit.

Eenheid beroertezorg - CCU | straat 33 | T 09 224 51 33
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Contact

Eenheid beroertezorg/CCU
Straat 33
T  09 224 51 33

Coördinator zorgprogramma 
beroertezorg
dr. Stefanie Cardoen

Cardioloog
dr. Gunther Maudens

Dienstverantwoordelijke
Bieke Fabry
T  09 224 78 33
E  bieke.fabry@azstlucas.be

In het belang van de patiënten en de 
dienstwerking vragen we u volgende 
afspraken te respecteren:
•  Is de deur van de wachtzaal gesloten? 

Bel dan aan. Anders mag u zonder aan 
te melden rustig plaatsnemen in de 
wachtzaal.

•  Onder normale omstandigheden wordt 
u tijdens de bezoekuren afgehaald 
door de verpleegkundige.

•  Er worden maximaal drie bezoekers 
tegelijkertijd binnengelaten. 

•  Kinderen jonger dan 12 jaar zijn wel-
kom na afspraak. Ze worden tijdens 
hun bezoek steeds begeleid door de 
verpleegkundige. 

•  Bezoek buiten de bezoekuren wordt 
slechts in uitzonderlijke omstandig-
heden toegelaten. Hiervoor moeten 
afspraken met de verpleegkundige 
gemaakt worden.

•  Respecteer de privacy van iedereen en 
laat het bezoek in een rustige en serene 
sfeer verlopen.

•  Bloemen, planten, fruit en geschenken 
worden om hygiënische redenen niet 
toegelaten.

•  Gsm-gebruik op de afdeling is verboden. 
Zet uw gsm uit voor u binnengaat.

•  Ontsmet uw handen voor en na het 
bezoek.


