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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Stroke Care Unit (SCU)
Op deze kamer worden patiënten opgenomen, behandeld en verpleegd 
die onder andere een hersenbloeding of herseninfarct hebben 
doorgemaakt. Om dit mogelijk te maken wordt gebruikgemaakt van 
technische apparatuur.
De Stroke Care Unit bevindt zich op de zesde etage aan de B-kant van het 
ziekenhuis en is een onderdeel van afdeling 6B. De unit beschikt over 6 
bedden.
Er wordt op deze kamer gemengd verpleegd.

Redenen voor een verblijf op de Stroke Care Unit:
• Observatie gedurende de eerste 24 tot 48 uur na het optreden van 

verschijnselen die wijzen op een hersenbloeding of herseninfarct;
• Eventuele behandeling met bloedverdunnende medicatie.
Het verblijf op de unit zal over het algemeen zo kort mogelijk zijn. De patiënt 
kan daarom soms vrij snel overgeplaatst worden naar de verpleegafdeling, 
waar wordt gestart met revalideren.

Apparatuur
U zult op deze kamer verschillende apparaten zien. De apparatuur is 
voorzien van alarmsignalen. De monitor boven het bed is nodig voor de 
bewaking van hartritme, bloeddruk, ademhaling, temperatuur en 
zuurstofpercentage in het bloed.
Onder bepaalde omstandigheden kan er een alarm afgaan op de monitor. U 
ziet dan een lampje oplichten, knipperen of u hoort een pieptoon. Maakt u 
zich hierover geen zorgen, de verpleegkundige op de afdeling krijgt dit 
signaal op haar telefoon en zal zo snel mogelijk naar de Stroke Care Unit 
komen, inschatten wat er aan de hand is en zo nodig handelen.
Met infuuspompen worden infuusvloeistoffen en medicijnen op een 
nauwkeurige wijze toegediend. Ook deze infuuspompen kunnen hoorbaar 
alarmeren waarop de verpleegkundigen van de afdeling zullen reageren.
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Slikstoornis
Sommige patiënten met een neurologische aandoening kunnen moeilijk 
slikken. Als u uw familielid eten wilt geven, vraagt u dan eerst aan de 
verpleging of dit ook kan en mag.

Bezoektijden
De bezoektijden zijn gelijk aan die van de verpleegafdeling, dagelijks van:
15.00 uur – 19.30 uur

Bij iedere patiënt mogen maximaal twee bezoekers!

Bezoek van jonge kinderen graag in overleg met de verpleegkundigen van 
de afdeling.

In bijzondere gevallen kan van deze tijden en regels worden afgeweken, na 
overleg met de verpleging.
Wij vragen u, zolang uw familielid op de Stroke Care Unit verblijft, geen 
bloemen en fruit mee te nemen. Planten zijn op de gehele verpleegafdeling 
niet toegestaan.

Informatie voor familie
Het is belangrijk dat één familielid als contactpersoon optreedt.
U kunt ‘s morgens telefonisch tussen 11.00 en 11.15 uur informatie 
verkrijgen, echter de meest geschikte tijd is ‘s middags om 15.00 uur. De 
verantwoordelijke verpleegkundige kan u dan te woord staan.

Het telefoonnummer is:
T 010 297 52 64

De zaalverpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg 
op de Stroke Care Unit.

www.ikazia.nl
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