Afdeling neurologie CVA unit

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Van harte welkom op de afdeling Neurologie / stroke care unit. Met
deze folder willen wij u informeren over de gang van zaken op onze
afdeling.

CVA unit
Het doel van deze afdeling is het observeren van en bieden van zorg aan
patiënten met een beroerte.
Daarnaast neemt de revalidatie een belangrijke plaats in. Een vroeg begin
van de revalidatie is een kenmerk van de CVA Unit. De verschillende
disciplines uit het ziekenhuis komen zo snel mogelijk bij u langs om de
gevolgen van de beroerte in kaart te brengen en te behandelen. De
neuroloog coördineert welke behandeling nodig is. De fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist en de maatschappelijk werker worden direct bij
opname ingeschakeld en kijken samen met u naar de eventuele gevolgen
van de beroerte.
Daarnaast kunnen ook andere disciplines bij de zorg worden ingeschakeld.
Bijvoorbeeld:
transferverpleegkundige

internist;

cardioloog;

diëtist;

revalidatiearts.

Op de 2e of 3e dag van de opname is er een screeningsoverleg. Hierbij zijn
alle zorgverleners aanwezig. Dit overleg is van belang voor het verdere
vervolg en behandeling van u.

Bezoek
De bezoektijden zijn van 10:30 tot 11:00 uur voor naaste familieleden en
vrienden. Tussen 18.00 en 20.00 uur is de algemene bezoektijd. We willen u
vragen om de richtlijn van twee bezoekers per keer per patiënt aan te
houden. Indien mogelijk kunt u met uw bezoek naar het restaurant beneden
gaan of van de lounge gebruik maken aan het begin van de afdeling. Wilt u
de verpleegkundige informeren als u van de afdeling gaat?

Artsenvisite
Elke werkdag wordt er door de neuroloog visite gelopen. Van hen hoort u het
verloop van de opname, eventuele onderzoeken die gedaan moeten worden
en de uitslagen daarvan. Indien de arts het nodig vindt dat er een gesprek
plaatsvindt waarbij ook de contactpersoon aanwezig is, dan wordt hiervoor

een aparte afspraak gemaakt.

Contactpersoon
Het is van belang dat u aan de verpleegkundige aangeeft wie er over uw
situatie geïnformeerd mag worden. Wij vragen u één contactpersoon aan te
wijzen. Deze kan contact houden met de verpleegkundige en de informatie
doorgeven aan de overige familieleden.

Zorggesprek
Op de derde dag van opname kan er op verzoek een zorggesprek
plaatsvinden. Dit is een verpleegkundig gesprek rondom het zorgproces. Het
gesprek vindt plaats met u en uw contactpersoon. Tijdens het gesprek wordt
er geïnventariseerd of er behoefte is aan een gesprek met de arts. Hiervoor
kan de verpleging een afspraak maken.

CVA voorlichting
Één keer in de twee weken wordt er een CVA voorlichtings-bijeenkomst
georganiseerd. Vraag aan de verpleegkundige wanneer dit plaatsvindt.

Na ontslag uit het ziekenhuis
Het is de bedoeling dat u na 3 tot 7 dagen naar huis of naar een
vervolginstelling gaat. De maatschappelijk werker bespreekt de verschillende
vervolgtrajecten met u. Om ervoor te zorgen dat uw behandeling in de
vervolginstelling goed aansluit op uw ziekenhuis-opname, is er een
samenwerkingsverband met verschillende instellingen (de CVA Zorgketen
Regio Gelderse Vallei).

Maaltijdservice
Bij de maaltijdservice At You Request kunt u iedere dag telefonisch tussen 7
uur ’s ochtends en 6 uur ’s avonds eten bestellen. Naast uw bestelling kunt u
ook het gewenste tijdstip van bezorging opgeven. Er is ook de mogelijkheid
voor bezoekers om mee te eten. Dit kan op basis van een maaltijdbon die te
koop is bij de receptie.
Als uw familie eten of drinken meeneemt voor u, dan dient dit in de koelkast
bewaard te worden. Voorzie dit eten en drinken van een sticker met uw
naam en de datum van openen. Voeding zonder sticker wordt weggegooid!

Uw mening telt!
Wij streven ernaar uw verblijf bij ons op de afdeling voor u zo aangenaam
mogelijk te maken. Zijn er tijdens uw verblijf op de afdeling zaken waar u niet
tevreden over bent, dan kunt u dit met de verpleegkundige bespreken.
Telefoonnummer CVA unit: (0318) 434639
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