Bij ontslag wordt u gevraagd het ziekenhuis te verlaten
vóór 10 uur.
Indien u dit wenst kunnen we ziekenvervoer aanvragen. Dit is ten laste van de patiënt.

Wat krijgt u mee bij ontslag?
•

De brief voor de huisarts wordt digitaal doorgestuurd.

•

Indien nodig leggen we een controleafspraak vast
bij de neurochirurg.

•

Enkel nieuw opgestarte medicatie wordt meegegeven tot en met de volgende werkdag, samen met de
afgegeven thuismedicatie.
U krijgt ook de ingevulde documenten en attesten
mee naar huis.

•

•

Voor u het ziekenhuis verlaat, laat u dit weten aan
de verpleegkundige en gaat u langs bij de kasdienst
aan het onthaal van het ziekenhuis.

•

Controleer steeds zorgvuldig het kluisje, kast en
badkamer om te kijken of u niets hebt achtergelaten. Kijk ook nog eens of u uw gsm-lader wel mee
hebt naar huis.

Contact
Hoofdverpleegkundige C8
Veroniek Gysels
t 051 23 75 76
e veroniek.gysels@azdelta.be
Secretariaat neurochirurgie
campus Wilgenstraat
campus Menen
t 051 23 74 46
e secr.neurochirurgie.wilg@azdelta.be
campus Brugsesteenweg
t 051 23 69 80
e secr.neurochirurgie.brug@azdelta.be

Artsen neurochirurgie
Dr. Tim Couvreur
Dr. Marc Deruytter
Dr. Gregory Kesteloot
Dr. Olivier Van Damme
Dr. Dimitri Vanhauwaert
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Voorstelling
verpleegafdeling C8
Informatiebrochure

Beste patiënt
C8 is een neurochirurgische afdeling die bestaat uit een
gewone zorgafdeling en een dienst midcare.
Het team telt 5 neurochirurgen en verpleegkundigen,
zorgkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten,
logopedisten, sociaal verpleegkundige en een psychologe. Zij staan samen in voor uw verzorging. Voor vragen
kunt u steeds bij hen terecht.
Tussen 13 uur en 14 uur is er patiëntenbespreking in het
verpleeglokaal. Om deze vlot te laten verlopen vragen
we enkel bij dringende zaken deze bespreking te onderbreken.
De afdeling midcare bevindt zich in het begin van de
gang: kamer 551. Daar zijn 5 bedden voor patiënten die
na een neurochirurgische operatie zeer strikt dienen
opgevolgd te worden.
Om de afdeling te verlaten dient er steeds een code
ingetikt te worden op het klavier aan de muur.

Veiligheid
Om veiligheidsredenen vragen we zo weinig mogelijk waardevolle zaken op de kamer te laten. Er is
een klein kluisje beschikbaar in de kamer.

•

Indien u na de operatie naar midcare of intensieve
zorgen gaat, kan het zijn dat u bij terugkeer naar
de afdeling een andere kamer krijgt toegewezen.
Gelieve zo weinig mogelijk persoonlijk gerief mee
te brengen. Op intensieve zorgen en midcare heeft
u enkel toiletgerief nodig ( scheergerief, tandenborstel,…).

•

Er mag geen medicatie bewaard worden op de kamer. Geef uw thuismedicatie af aan de verpleging
of neem ze terug mee naar huis als de medicatie
voorradig is op dienst.

Een gsm is NIET toegestaan op midcare

Bij opname krijgt u steeds een identificatie armbandje dat u moet blijven dragen gedurende de
hele opname. Controleer bij het aanpassen van het
armbandje steeds zelf uw naam en geboortedatum.

U bent op de kamer bereikbaar op het telefoonnummer:
051/43 5x xx (laatste cijfers = kamernummer)

•
We wensen u een spoedig herstel en een aangenaam
verblijf toe.
Het team neurochirurgie

Zaalronde artsen
De neurochirurgen hebben geen vooraf vastgesteld
tijdstip om hun zaalronde te doen. Dit is afhankelijk van
de raadplegingen en operatiedagen. In het weekend is
er steeds één van de artsen van wacht, die ook de zaalronde doet op zaterdagvoormiddag.
Indien u als familie een arts wenst te spreken neemt u
best contact op met de hoofdverpleegkundige

>Midcare
Bezoek van 11.30 uur tot 12 uur
van 15 uur tot 15.30 uur
van 19.30 uur tot 20 uur
Een kort bezoek van max 2 personen is aan te raden.
Om hygiënische reden vragen we geen bloemen of
geschenken mee te brengen op midcare.
Bezoek van kinderen kan in samenspraak met de verpleegkundige.
Indien gewenst kan een psychologe gevraagd worden.

•

Bezoekuren

>C8
Doorlopend bezoek van 10 uur tot 20 uur. Het is wel belangrijk dat patiënten wat middagrust kunnen nemen.
Hou er rekening mee dat de ochtendverzorging kan
uitlopen tot 11 uur.
Er zijn ook verzorgingsmomenten in de namiddag en
de avond. Dan wordt er gevraagd aan het bezoek om
eventjes op de gang te wachten.
Patiënten krijgen soms kinesitherapie in de oefenzaal
beneden.

Telefoon
Een persoonlijke telefooncode of gratis internet kan
aangevraagd worden via de verpleegkundige.

Telefoonnummer C8: 051 23 75 76
Telefoonnummer midcare: 051 23 75 80

Ontslag uit het ziekenhuis
Vul bij opname alle nodige documenten en attesten
(ziekenfonds, vertrouwelijk, verzekering, arbeidsongeschiktheid,…) in en geef ze af, zodat u ze ingevuld terug
meekrijgt naar huis.
Als u verzorging of thuishulp nodig hebt vermeldt u dit
best bij opname. De sociale dienst kan u dan helpen om
dit in samenspraak met u en de arts te organiseren.

