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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk. 
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Welkom op onze dienst 

Namens het team van de verpleegeenheid neurologie - neurochirurgie 
heten wij u van harte welkom op de dienst stroke unit. Met deze 
brochure willen wij u informeren over uw verblijf op onze afdeling. 
Algemene informatie over administratie, ontslagprocedure, niet-
medische begeleiding, accommodatie, enzovoort vindt u op 
www.azturnhout.be of in de onthaalbrochure. U of uw familie heeft deze 
brochure normaal gezien bij inschrijving op de dienst  spoedgevallen 
ontvangen. Indien u deze niet ontvangen heeft, vraag ernaar bij de 
verpleegkundige. 
 
Indien u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met uw behandelende arts of de verpleegkundigen. We wensen 
u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout en een spoedig herstel. 

Wie zijn we en wat doen we? 

Onze dienst stroke unit unit spitst zich toe op de behandeling en 
verzorging van patiënten met acute neurologische aandoeningen. Onze 
afdeling telt in totaal 9 bedden (kamer 135 t.e.m. 140).  
 
Uw vitale parameters (bloeddruk, hartfrequentie, zuurstof, …) zullen 
continu geobserveerd worden. Dit maakt het mogelijk om snel diagnoses 
te stellen en eventuele complicaties vroegtijdig te herkennen en te 
behandelen. Er hangt een camera in elke patiëntenkamer; Zo kunnen we 
snel ingrijpen wanneer de toestand van een patiënt onverwacht 
achteruitgaat. Deze beelden kunnen nadien herbekeken worden om na 
te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld.  

Voorstelling van het multidisciplinair team 

Op de dienst stroke unit wordt u met de 
beste zorgen omringd door een 
multidisciplinair team: artsen en 
zorgverleners van verschillende 
medische disciplines hebben regelmatig 
overleg en werken voor elke patiënt een 
behandeling uit op maat, die zo goed 
mogelijk aansluit bij uw specifieke noden 
en wensen. Het team streeft ernaar om 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=18f72308-14e7-4212-89c1-7bd0bc4c629d
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uw herstel zo vlot mogelijk te laten verlopen, zodat u weer snel naar uw 
vertrouwde omgeving kunt. 

Medisch team van neurologen en neurochirurgen 

Tijdens het bezoek van uw arts hebt u de kans om vragen te 
stellen over uw gezondheidstoestand, onderzoeken of de 
behandeling die u ondergaat. Dagelijks komt uw arts bij u langs op 
de afdeling. Uw behandelende arts volgt uw toestand op. In het 
weekend komt er een arts van wacht langs die uw dossier en 
eventuele problemen met de verpleging bespreekt. 

Verpleegkundig team 

De hoofdverpleegkundige wordt bijgestaan door een volledig team 
van verpleegkundigen, zorgkundigen, stagiairs, administratief 
medewerkers, logistiek assistenten en onderhoudspersoneel. 
Iedere verpleegkundige heeft een patiënttoewijzing en is hiervoor 
verantwoordelijk. De verpleegkundigen zijn volledig op de hoogte 
van uw gezondheidstoestand en de behandeling of onderzoeken 
die zullen volgen. Aarzel daarom niet om uw vragen aan hen te 
stellen!  

Logistiek assistenten 

Zij komen dagelijks bij u langs om te informeren naar uw wensen 
met betrekking tot de maaltijden. Bij eventuele moeilijkheden of 
specifieke wensen in verband met de maaltijdbedeling, kunt u op 
deze mensen een beroep doen. 

Sociale dienst 

De sociale dienst staat u bij voor alle niet-medische problemen en 
vragen. De dienst is bereikbaar van maandag t.e.m. donderdag, 
telkens van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur. 
 
Contactpersoon voor patiënten in behandeling bij dr. Van den 
Bergh, dr. Proost, dr. Bosman, dr. Clerinx of dr. Coninckx: 

 Eykens Anneleen: tel.: 014 40 68 31 
Anneleen.eykens@azturnhout.be 
 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b9bd1520-7695-4cef-8e40-cd36482d4c30
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Andere zorgverleners 

Op vraag van uw behandelende arts komen volgende 
medewerkers bij u langs: 

 revalidatiearts 

 kinesitherapeut (fysiotherapeut) 

 logopedist 

 ergotherapeut 

 diëtiste 

 diabetesverpleegkundige 
 
We verwijzen u graag naar de algemene onthaalbrochure of de website 
van AZ Turnhout voor alle info over extra patiëntenbegeleiding in ons 
ziekenhuis.   

Uw verblijf op de afdeling stroke unit 

Dagindeling 

Vroege dienst 

5.30 uur- 6 uur:  

 eventuele bloedname 
6.30 uur:  

 overdrachtsmoment voor de verpleegkundigen 
6.45 uur – 8 uur:  

 Een goedemorgen!  

 Parametercontrole en medicatiebedeling  
8 uur- 9 uur:  

 Doktersronde op de afdeling 
8uur- 11.30 uur:  

 Hulp bij dagelijkse hygiënische zorgen + parametercontrole 

 Onderzoeken/ kinesitherapie 

 Wondverzorging 

 Ontbijtbedeling (uitzondering: nuchter voor onderzoek of 
operatie) 

11.30 uur- 12 uur: 

 Middageten (uitzondering: nuchter voor onderzoek of 
operatie) 

 Medicatiebedeling en parametercontrole 
 

14.00 uur- 14.30uur:o 
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 Overdrachtsmoment van de verantwoordelijke 
verpleegkundige van de vroege naar de late dienst. Dit 
overdrachtsmoment vindt aan bed plaats. 

Late dienst 

15 uur- 16.30 uur: 

 Namiddagronde door de verpleegkundige 

 Parametercontrole 

 Onderzoeken 
16.30 ur- 17.30 uur:  

 Medicatiebedeling door de verpleegkundige 

 Avondeten (uitzondering: nuchter voor onderzoek of operatie) 
19.30 uur- 21.30 uur: 

 Avondronde door de verpleegkundige 

 Parametercontrole  

 Medicatiebedeling 

 Eventuele informatie over de onderzoeken die de volgende 
dag zullen plaatsvinden.  

21.45 uur: 

 Overdrachtsmoment van de verantwoordelijke 
verpleegkundige van de late dienst naar nacht dienst 

Nachtdienst 

22.00 uur- 7uur: 

 Goede nachtrust: de verpleegkundige komt regelmatig een 
kijkje nemen om te zien of alles in orde is. Uw vitale 
parameters (bloeddruk, hartfrequentie, zuurstof, …) zullen 
continu geobserveerd worden. 

 
De dagindeling verloopt niet altijd strikt in deze volgorde. Onverwachte 
problemen, een spoedopname enzovoort hebben een grote invloed op 
de dagindeling. 

Onderzoeken 

Tijdens uw verblijf voeren we een aantal onderzoeken uit om een beter 
inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand. Vooraf wordt u op de 
hoogte gebracht van welke onderzoeken de volgende dag gepland zijn 
en of u hiervoor nuchter moet zijn of niet. In de mate van het mogelijke 
geven wij u ook het juiste uur waarop het onderzoek zal doorgaan. We 
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kunnen dit uur niet altijd garanderen, omdat soms wijzigingen in planning 
optreden.  Wanneer er voor u onderzoeken gepland zijn, vragen wij u om 
op de afdeling te blijven.  
 
De meest voorkomende onderzoeken op deze afdelingen zijn:   

 Bloedname 

 Radiologie (RX) 

 CT-scan  

 Echo (geeft informatie over organen door gebruik te maken van 
geluidsgolven) 

 NMR/MRI 

 ECG (geeft een beeld over de werking van het hart) 

 EEG (onderzoek van de hersenactiviteit) 

 EMG (meten van de spieractiviteit) 

 DAT-scan (onderzoek om na te gaan of uw klachten verband 
houden met de ziekte van Parkinson) 

Praktische tips 

Afspraakmomenten 

Als u wenst dat uw familie / vertrouwenspersoon een gesprek heeft 
met de behandelende arts tijdens uw opname, kunt u een afspraak 
maken via de verpleegkundige. De verpleegkundige noteert uw 
afspraak dan in het afsprakenboek. 
 
Mogelijke afspraakmomenten: 

 Dr. Van den Bergh: dinsdag en vrijdag vanaf 17.30 uur 

 Dr Proost: dinsdag en donderdag vanaf 17.30 uur 

 Dr. Bosman: maandag vanaf 11u, dinsdag vanaf 17:30u en 
vrijdag vanaf 11:30u, na bevestiging van de arts 

 Dr. Clerinx: dinsdag en donderdag vanaf 17.30 uur 

 Dr. Coninckx: maandag en donderdag vanaf 17:30 uur 
 
Afspraken met behandelend neurochirurg kunnen bevraagd 
worden. Wanneer hier een moment wordt vastgelegd zal u hiervan 
op de hoogte gebracht worden.  
 
Gelieve op de afgesproken tijdstippen aanwezig te zijn op de 
locatie die met u gedeeld is. Deze tijdstippen kunnen uitlopen in 
functie van voorgaande gesprekken.  
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Bezoekuren 

Gezien strikte observatie en voldoende rust in de acute fase 
noodzakelijk zijn, zijn de bezoekuren beperkt: 
Van 11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot 19 uur. 
Wij vragen om het bezoek te beperken tot drie personen. 
 
Indien nodig kunt u de verantwoordelijke verpleegkundige bereiken 
op het rechtstreekse telefoonnummer 014 40 61 00. 
 
Mogen wij u vragen dat steeds dezelfde persoon van de familie ons 
opbelt (liefst niet tussen 6.30 uur en 10 uur) en dat deze persoon 
de andere familieleden op de hoogte brengt. 
 

Nuttige telefoonnummers 

 
Hoofdverpleegkundige: 014 40 61 04 
Afdeling Neurologie B: 014 40 61 07 
secretariaat neurologie: 014 40 61 93 
secretariaat neurochirurgie: 014 40 61 84 
dr. Engelborghs/dr. Deckers: 014 40 61 84 
IZA (intensieve zorgen): 014 40 63 00 
Stroke unit: 014 40 61 00 
 

Wat na de stroke unit? 

Als uw toestand stabiel is, schuift u door naar een kamer op de afdeling 
neurologie/ neurochirurgie. Vanuit deze hospitalisatieafdeling wordt een 
ontslagplanning opgemaakt, eventueel in samenwerking met de sociale 
dienst. Deze kunt u bereiken op volgend nummer: 014 40 68 31. 
 
Verder verwijzen we u graag naar de algemene onthaalbrochure of de 
website www.azturnhout.be voor alle info over bezoekuren, telefoon, 
radio, tv, maaltijden, …  

  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=9a78cd9a-e161-40c3-b5d3-5654c4b91b87


 
9 

Tot slot 

Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt op onze 
afdeling. Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout, 
een goede thuiskomst en een spoedig herstel. 
 
Meer informatie over uw factuur en de ombudsdienst van het ziekenhuis 
leest u in de algemene onthaalbrochure of op de website 
www.azturnhout.be. Heeft u geen onthaalbrochure ontvangen bij uw 
inschrijving, vraag ernaar bij de verpleegkundige.  

Wie contacteren bij vragen of problemen? 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de dienst stroke unit op het 
nummer 014 40 61 00.  
 
Stroke unit 
AZ Turnhout 
Campus Sint-Elisabeth  
Eerste verdieping afdeling neuro B / stroke unit (route A22) 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
 
Eerste verdieping afdeling neurologie / neurochirurgie / stroke unit 
 014 40 61 00 of 014 40 60 11 en laten doorverbinden met de 
hoofdverpleegkundige 

  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c34f88f7-3936-4b61-b6c6-5360b081f093


 
10 

Persoonlijke notities / vragen 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Versie: 08/09/2021 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7d8cb322-0b5a-4b48-9b96-fce07769d7d3
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=8875ed2a-a0f7-4e3e-b26a-9a3f9a5856d7
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