Stroke-care Unit
afdeling neurologie

Algemeen
U heeft een C.V.A. (Cerebro Vasculair Accident) ofwel een beroerte gehad
en u bent opgenomen op de Stroke-care Unit van afdeling neurologie 1d.
Binnen deze unit wordt intensieve zorg verleend, door een specialistisch
behandel- en verzorgingsteam, aan patiënten met een beroerte.
Het doel van behandeling op de Stroke-care Unit is, om door middel van
specifieke medische- en verpleegkundige zorg, de kans op herstel te
optimaliseren.
Binnen de Stroke-care Unit wordt er zorg verleend vanuit het N.D.T. concept (Neuro Developmental Treatment).
N.D.T. is een 24 uurs behandelwijze, welke is bedoeld om u weer zo
zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Dit door middel van het optimaal
erbij betrekken van de aangedane (verlamde) lichaamshelft.
Meer informatie omtrent het N.D.T. - concept, ontvangt u via de
verpleegkundige.
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Hoe ziet de Stroke-care Unit er uit
De Stroke-care Unit biedt plaats aan maximaal vier patiënten. In totaal zijn
de vier patiëntenplaatsen voor intensieve bewaking.
Het model gemengd verplegen wordt hierbij gehanteerd. Dit betekent dat
u bij zowel vrouwen als mannen op de kamer kunt komen te liggen.
Binnen de Stroke-care Unit wordt geen onderscheid gemaakt in klasse
verzekering.
De eerste 48 uur kunt u continu geobserveerd en bewaakt worden door
middel van bijvoorbeeld een monitor. Eventuele andere
bewakingsmogelijkheden worden in overleg met de neuroloog
afgesproken. Hierbij worden een aantal lichamelijke functies bewaakt
zoals: bloeddruk, hartritme, temperatuur en zuurstofgehalte in het bloed.
Als na maximaal 48 uur (vaak al veel eerder) blijkt dat uw algemene
lichamelijke toestand stabiel is en het medisch verantwoord is, stopt de
intensieve bewaking. De nadruk komt dan meer te liggen op uw revalidatie
volgens het N.D.T. - concept. U wordt dan overgeplaatst naar de afdeling.
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De organisatie binnen de Stroke-care Unit
Binnen de Stroke-care Unit werkt een groep ervaren zorgverleners.
Om de zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is een goede
communicatie tussen de betrokken zorgverleners van belang.
De zorgverleners zijn:
- de neuroloog;
- revalidatiearts;
- gespecialiseerde neurologie verpleegkundigen;
- fysiotherapeut;
- logopedist;
- maatschappelijk werkende;
- pastoraal medewerkende;
- transferverpleegkundige;
- diëtiste;
- ergotherapeut;
- physician assistant.
Om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verlopen, is er wekelijks
overleg tussen alle zorgverleners.

Hoe verloopt de communicatie op de
Stroke-care Unit
Om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden over het verloop van de
behandeling, zijn er een aantal afspraken gemaakt.
Dit is gedaan, om de communicatie tussen u en of uw naasten en het
behandel- en verzorgingsteam zo goed mogelijk te laten verlopen.
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Deze afspraken zijn:
• Dagelijks komt de arts of de physician assistant bij u langs, om visite te
lopen.
• In het weekend en op feestdagen, komt de dienstdoende neuroloog
visite lopen.
• De verpleegkundigen zullen u gedurende de opname informeren, over
gemaakte en te maken afspraken.
• Iedere dag is er een verpleegkundige die de leiding over de Strokecare Unit heeft. Bij hem of haar kunt u dan terecht voor al uw directe
vragen en of opmerkingen.
• Op de tweede dag van uw behandeling worden uw algemene
gezondheidstoestand en de behandelingsmogelijkheden binnen het
nazorgtraject bekeken.
• Gezien de zorgafhankelijkheid die kan ontstaan na een beroerte, is het
vaak nodig dat verdere revalidatie of verzorging binnen een andere
zorginstelling is gewenst. Om de totale zorg goed op elkaar af te
stemmen zijn er samenwerkingsafspraken met Revalidatiecentrum
Blixembosch en met de Stichting Valkenhof te Valkenswaard gemaakt.
• De gesprekken met de behandelend neuroloog worden ingepland door
de verpleegkundige. Het eerste gesprek vindt direct plaats bij opname,
het tweede gesprek vindt in overleg met de neuroloog ongeveer 7
dagen na opname plaats. De tijd en plaats van het tweede gesprek
wordt aan u en uw naasten medegedeeld.

5

• De maatschappelijk werker kan u en uw naasten desgewenst
begeleiden in het omgaan en de verwerking van uw ziekte.
Ook kunnen zij u helpen met de acute thuis- werk- en financiële
problemen, die ontstaan zijn in verband met uw opname.
Zij begeleiden en regelen ook voor u de huisvesting na de opname.
U moet hierbij denken aan overplaatsing naar een verpleeg-/
revalidatiecentrum of het regelen van de thuiszorg.
• Mochten u en/of uw naasten behoefte hebben om een andere
hulpverlener te spreken, dan kunt u dit aangeven aan de
verpleegkundige.

Algemene regels op de Stroke-care Unit
• De bezoektijden zijn van 14.00 tot 14.45 uur en van 19.00 tot 20.00
uur. In overleg met de verpleegkundige kan hiervan afgeweken
worden.
• In verband met de rust van de patiënten kunnen er niet meer dan twee
bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
• Vanwege de bereikbaarheid van de diverse apparatuur, is het helaas
niet mogelijk bloemen te plaatsen.
• Op de kamers is geen televisie aanwezig.
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Heeft u nog vragen
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie,
maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens
rustig na te lezen.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de
afdeling Stroke-care Unit, telefoon: 040 - 286 4837.
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