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Welkom op afdeling Neurologie
U bent opgenomen in het Flevoziekenhuis op de verpleegafdeling Neurologie.
Om u bij deze opname wat wegwijs te maken op onze afdeling hebben wij een korte folder
voor u samengesteld. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u graag naar het rode
afdelingsboekje wat zich op iedere kamer bevindt.
Indien er na het lezen van de folder nog vragen bij u opkomen, aarzel dan niet om naar de
verpleegkundigen toe te stappen. Zij zullen u graag helpen.
De afdeling bestaat uit:
 Receptie
 Teampost
 Stroke-unit (7 bedden)
 1-persoons-, 2-persoons- en 4-persoonskamers
 Tia lounge en dagbehandelingskamer
 Behandelkamer
 Afdelingskeuken

Medewerkers op de afdeling
Medisch team:
 Neurologen
 Arts assistenten neurologie (zaalartsen)
 Co-assistenten
De naam van uw neuroloog is: ___________________________
Verpleegkundig team:
 Bedrijfsleider (mevr. A. Lindeman)
 Teamleider
 Seniorverpleegkundige
 (Gespecialiseerde) verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, leerling-verpleegkundigen en
stagiaires
Revalidatieteam:
 Revalidatieartsen, arts-assistent revalidatie
 Logopedisten
 Ergotherapeuten
 Fysiotherapeuten
Overige medewerkers:
 Nazorgcoördinator CVA
 Multiple Sclerose verpleegkundige
 Parkinson verpleegkundige
 TIA nazorgverpleegkundige
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Maatschappelijk werker
Afdelingssecretaresse
Voedingsassistentes
Afdelingsassistent
Schoonmaakdienst
Medewerkers patiëntenvervoer
Vrijwilligers
Diëtist
Geestelijk verzorgers

Contactpersoon
Omdat informatie over de toestand van de patiënt vertrouwelijk is, kunnen en mogen wij
wettelijk niet aan iedereen inlichtingen verschaffen. Het is daarom belangrijk een familielid,
vriend of vriendin aan te wijzen als contactpersoon (maximaal 2 personen).
De 1e contactpersoon kan inlichtingen over de patiënt vragen en vervolgens de overige
familieleden en vrienden op de hoogte houden. De contactpersoon laat weten waar hij/zij te
bereiken is zodat, indien nodig, contact opgenomen kan worden. De contactpersoon kan ons
dag en nacht bellen voor informatie, maar bij voorkeur ‘s ochtends tussen 11 en 12 uur:
(036) 868 8869.
De contactpersoon kan dagelijks tussen 15.00 en 15.45 bij de verpleegkundige terecht voor
vragen van verpleegkundige aard. Ook kan de contactpersoon via de verpleegkundige of via
de afdelingssecretaresse een afspraak maken met de zaalarts.

Bezoektijden
Bezoekers zijn welkom van:
 15.00 - 20.00 uur, met maximaal 2 personen tegelijk.
 Partner/1e contactpersoon (in overleg met de verpleegkundige): hele dag tot 21.00 uur.
Het kan zijn dat de patiënt (of een medepatiënt op de kamer) gebaat is bij veel rust. Bezoek
gedurende de dag is dan minder wenselijk. Dit wordt dan samen met u en de patiënt
besproken. Het welzijn van de patiënten staat altijd voorop.

Tot slot
Veiligheid staat in het Flevoziekenhuis voorop. Een belangrijk deel van uw behandeling
bestaat vaak uit medicatie; ook kan het gebeuren dat er medicatiewijzigingen plaatsvinden
tijdens uw opname. Een medewerker van de ziekenhuisapotheek komt de dag na opname
tussen 10 en 11 uur langs om een medicatie-opnamegesprek te voeren waarbij de
thuismedicatie wordt besproken. Dit is van belang om fouten bij de opnamemedicatie te
voorkomen. Mocht de patiënt niet in staat zijn dit gesprek zelf te voeren dan is het wenselijk
dat een mantelzorger bij dit gesprek aanwezig is.
Ook bij ontslag controleren zij de ontslagmedicatie en zorgen ervoor dat de juiste informatie
naar de 1e lijn gaat (eigen apotheek) en zo uw medicatie overzicht ‘up to date’ blijft.
Bij ontslag uit het ziekenhuis zal de verpleegkundige een ontslaggesprek met u hebben om
uw verblijf te evalueren. Wij vinden uw mening hierover erg belangrijk!
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