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Welkom bij Sp neuro

U bent opgenomen op de dienst SP neuro 
(speciale pathologie neurologie). Deze 
dienst heeft in totaal 40 bedden maar be-
staat uit twee afdelingen: straat 26 (2de 
verdieping) en straat 27 (3e verdieping), 
met elk 20 bedden. 

Op de afdeling Sp neuro werken we voor-
al aan herstel na een neurologische aan-
doening (van hersenen, ruggenmerg en/
of zenuwbanen). Als u na de opname op 
een acute afdeling, zoals heelkunde of 
neurologie verdere revalidatie nodig hebt, 
komt u op deze afdeling terecht voor een 
vervolgbehandeling.

Team

De arts
U staat onder medisch toezicht van de 
neuroloog. Voor medische informatie kunt 
u een afspraak maken bij de behandelen-
de arts via het secretariaat neurologie op 
het nummer 09 224 65 30.

Dienstverantwoordelijke
De afdeling heeft een hoofdverpleegkun-
dige die zorgt voor de coördinatie en de 
administratie van de dienst.

Verpleegkundigen
De verpleegkundigen verzorgen u en 
staan in voor: hygiënische zorgen (was-
sen, aan- en uitkleden, toiletbezoek …), 
maaltijdbegeleiding, medicatietoediening, 
controle van de bloeddruk, hartslag, tem-
peratuur en pijn. Ze volgen u tijdens hun 
hele shift op.

Kinesitherapeut
Helpt u om de beweeglijkheid van uw li-
chaam terug te winnen door te fietsen, 
stappen, roeien ... Als dat niet mogelijk is 
wordt u passief gemobiliseerd.

Ergotherapeut
Helpt u de activiteiten van het dagelijkse 
leven weer op te nemen (wassen, aan- en 
uitkleden, eten, fijne motoriek, cognitieve 
therapie …) en geeft ook hulpmiddele-
nadvies. Als u naar huis mag bekijkt de 
ergotherapeut ook of u ‘ergotherapie aan 
huis’ nodig hebt.
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Logopedist
Onderzoekt, diagnosticeert en behandelt 
patiënten met taal-, spraak-, slik- en stem-
problemen en helpt bij de neurocognitieve 
vaardigheden (oriëntatie, aandacht, ge-
heugen). De logopedist geeft ook advies 
aan de familie.

Sociaal werker
Helpt u bij eventuele maatschappelijke 
problemen (regelen thuiszorg, financiën, 
opname in een hersteloord of woon- en 
zorgcentra …).

Logistiek assistent
Komt elke dag vragen wat u wilt eten, 
dient de maaltijd op, ruimt af en bege-
leidt u naar eventuele onderzoeken. De 
logistiek assistenten ondersteunen de 
verpleegkundigen.

Schoonmaker
Houdt de afdeling en uw kamer kraaknet 
en ordelijk.
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Therapie en onderzoeken

U krijgt therapie in de voor- of namiddag. 

Soms zijn er onderzoeken nodig om een 
beter zicht te krijgen op uw gezondheids-
toestand. We laten u weten welke onder-
zoeken de volgende dag gepland zijn en 
of u daarvoor nuchter moet zijn. We geven 
u het uur van het onderzoek mee, maar 

wijzigingen in de planning komen af en 
toe voor. Onderzoeken die vaak plaats-
vinden zijn: bloedafname, radiologie, CT, 
EEG, consultatie urologie, hartziekten of 
tandheelkunde …

Blijf op de afdeling als er voor u een on-
derzoek of therapie gepland is.

6u45 - 11u30

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

11u30 - 14u • Middagmaal
• Middagrust

14u • Bezoek (tot 20 uur)
• Therapie en eventuele onderzoeken

16u30 - 17u • Avondmaal

18u - 20u • Avondverzorging

20u - 20u45 • Avondmedicatie
• Begin nachtrust

20u45 - 6u45
• Verzorging
•  Parameters nemen (bloeddruk, hartslag, temperatuur, zuurstof- 

saturatie) 

Hoe ziet een dag op de afdeling eruit? 
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Bijzonderheden en 
afspraken

Identificatie
Draag altijd uw identificatiebandje en 
controleer of alle gegevens juist zijn. Is 
uw bandje losgekomen of bent u het 
kwijt? Vraag dan een nieuw aan de ver-
pleegkundige.

De zorgverleners in het ziekenhuis vragen 
u regelmatig naar uw naam en geboorte-
datum voor ze u verzorgen. Zo vermijden 
we eventuele vergissingen.

Een geel polsbandje geeft aan dat u een 
verhoogd risico hebt op vallen.

Gesloten afdeling
De afdeling is gesloten voor de veiligheid 
van de patiënten en voor eventuele pati-
enten met dwaalgedrag. U kunt de deur 
openen met de knop naast de deur.

Beloproepen
Zowel in de badkamer als op de kamer is 
er een rode knop. Duw op de knop als u 
hulp nodig hebt of vragen hebt.

Tussentijds naar huis
Na een bepaalde tijd hebt u de mogelijk-
heid om een dag of weekend naar huis te 
gaan. Dat kan alleen als uw toestand het 
toelaat en u toestemming krijgt van uw 
behandelend arts

Fixatie
We proberen zo weinig mogelijk te fixeren, 
dit wordt enkel als laatste hulpmiddel ge-
bruikt voor uw eigen veiligheid.

Bezoek
Hou rekening met de bezoekuren. Als u 
op dat moment therapie krijgt, vragen we 
uw bezoek om voorrang te geven aan de 
therapie. Ze kunnen dan wachten op de 
gang of in de kamer. Afwijkende bezoek-
uren zijn bespreekbaar. 

Roken
Roken is niet toegelaten in het ziekenhuis. 



6

Wat brengt u mee naar de 
afdeling? 

• Gesloten schoenen.
•  Comfortabele kledij zoals een trainings-

pak of t-shirt waarmee u vlot de oefe-
ningen van de kinesist kunt uitvoeren

• Comfortabele nachtkledij.
•  Verzorgingsmateriaal: scheerapparaat, 

tandenborstel, tandpasta, zeep, bodylo-
tion, deodorant ...

• Washandjes en handdoeken.
• Bril, hoorapparaat, tandprothese.

Hoe lang verblijft een 
patiënt gemiddeld op de 
afdeling? 

Op een sp-afdeling blijft u gemiddeld 
langer dan op een acute ziekenhuisaf-
deling. Zo kan het team uw lichamelijke 
mogelijkheden en uw psychisch en maat-
schappelijk welzijn verbeteren. Daarnaast 
betrekken we uw familie nauwer in het 
herstelproces.

Wat na Sp neuro? 

Terugkeren naar huis is niet altijd mogelijk. 
Soms is een opname in een woonzorgcen-
trum nodig. De sociale dienst kan u daarbij 
helpen. Zoek op tijd naar een oplossing 
voor na het ziekenhuis. Een opname in 
een hersteloord kan ook noodzakelijk zijn.

Bewaar geen waardevolle voorwerpen 
op uw kamer. Spullen zoals juwelen, 
geld, laptop, gsm ... bewaart u op ei-
gen risico.
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Contact

Dienstverantwoordelĳ ke straat 26
Erica De Lille
T  09 224 51 26
erica.delille@azstlucas.be

Dienstverantwoordelĳ ke straat 27
Katrien Verschraegen
T  09 224 51 27
katrien.verschraegen@azstlucas.be

Sociaal assistent
Tiny Porrez
T  09 224 63 23
tiny.porrez@azstlucas.be

Artsen
Voor medische informatie kunt u altij d 
een afspraak maken met de behande-
lende arts:

Neurologie
Straat 58
T  09 224 65 30


