Neurocare C12

Een opname op de afdeling neurocare vindt plaats als een patiënt met neurologische of
neurochirurgische aandoeningen intensieve begeleiding en bewaking nodig heeft. Dit kan
bijvoorbeeld nodig zijn na een hersenbloeding, een herseninfarct of na een grote
neurochirurgische operatie. De neurocare bestaat uit twee vierpersoonskamer.
Omdat de patiënten intensieve begeleiding en bewaking nodig hebben, zijn er op de
afdeling neurocare striktere regels dan op andere verpleegafdelingen. In deze folder geven
wij u informatie over de afdeling.

Intensieve begeleiding en bewaking
Alle patiënten op de afdeling neurocare worden intensief begeleid en voortdurend intensief
bewaakt.
Intensieve begeleiding houdt in dat:
 24 uur per dag een gespecialiseerd verpleegkundige op de neurocare aanwezig is;
 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundige en medische zorg geboden wordt.
Intensieve bewaking houdt in dat voortdurend de volgende controles plaatsvinden via een
monitor:
 hartritme
 bloeddruk
 lichaamstemperatuur
 zuurstofgehalte in het bloed
De monitor of andere apparatuur kan signalen geven in de vorm van een geluidssignaal.
U hoeft niet ongerust te worden als een apparaat, de monitor of een infuuspomp een signaal
geeft. De verpleegkundige - die voor de patiënt zorgt - weet wat de signalen betekenen en zal
indien nodig actie ondernemen.

Contactpersoon
We vragen u bij de opname een persoon aan te wijzen die als contactpersoon aangesproken
kan worden. Deze contactpersoon kan te allen tijde informeren naar de toestand van de
patiënt. Het telefoonnummer van de neurocare vindt u op de achterzijde van deze folder.
De contactpersoon kan namens de patiënt de rest van de familie en overige belangstellenden
op de hoogte houden.

Familiezorg-verpleegkundigen
In het CWZ werken familiezorg-verpleegkundigen die familieleden en relaties van patiënten
desgewenst of indien nodig kunnen ontvangen en begeleiden. Als het nodig is dat de familie
in het ziekenhuis verblijft, kan de familiezorg-verpleegkundige hen wegwijs maken
betreffende verblijfsruimten, maaltijden en dergelijke. Meer informatie vindt u in de folder
‘Familiezorgverpleegkundigen’ in het folderrek op de afdeling.
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Gesprek met de arts
Iedere ochtend, tussen 8.00 uur en 11.00 uur, bezoekt de behandelend arts de patiënt op de
neurocare afdeling. Als de patiënt en/of familie een arts wil spreken, kunt u dit aan de
verpleegkundige kenbaar maken.

Bezoekregeling
De bezoektijden kunt u overleggen met de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt.
Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek komen in verband met de
intensieve begeleiding en bewaking. Als er meer bezoek komt, dan kan deze elkaar aflossen
en eventueel naar de binnen- of buitenhof gaan.
Als de patiënt of een medepatiënt behandeling of verzorging nodig heeft, kan het bezoek
gevraagd worden om tijdelijk de neurocare afdeling te verlaten. Wij vragen uw begrip
hiervoor.
In verband met infectiegevaar zijn bloemen en planten op de afdeling niet toegestaan.

Overplaatsing
De behandelend arts bepaalt wanneer intensieve begeleiding en bewaking niet meer nodig is.
De patiënt wordt dan overgeplaatst naar verpleegafdeling C12.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Verpleegafdeling neurocare (C12)
Telefoon (024) 365 78 82
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Website: www.neurologie.cwz.nl

