Stroke Unit
Neurologie

Informatie voor patiënten die zijn opgenomen op de Strokeunit
U bent opgenomen op de Stroke-unit. Op deze unit worden patiënten opgenomen
die plotseling optredende verschijnselen hebben die veroorzaakt kunnen worden
door een stoornis in de hersenen.
Uw verblijf op de Stroke-unit staat in het teken van observatie, controle en
onderzoek.
Regelmatig controleert de verpleegkundige onder andere uw:
•
•
•

bloeddruk, pols en temperatuur
kracht in armen en benen
reactie van de pupillen op licht

De neuroloog komt dagelijks langs en bespreekt met u en de verpleegkundige de
stand van zaken. Er zal een aantal onderzoeken gedaan worden. Vaak bestaat dit
uit een scan van de hersenen, een bloedonderzoek en een echo van de bloedvaten
in de hals. Als de uitslagen bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd door de arts,
als u wilt kan uw familie hierbij aanwezig zijn.
Als de neuroloog dit nodig acht kunt u ook te maken krijgen met andere
specialisten.
Afhankelijk van de bevindingen van de neuroloog wordt u na maximaal 48 uur
overgeplaatst naar een andere zaal op de afdeling of kunt u soms al naar huis
Bezoektijden Stroke unit
De bezoektijden zijn dagelijks van:
• 15:30 uur tot 17:00 uur
• 19.00 uur tot 20.30 uur
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•

11.30 uur tot 12.00 uur alleen door eerste en tweede contactpersoon

Extra weekend bezoekuur:
•

11.00 uur tot 12.00 uur

Maximaal 2 bezoekers per patiënt

Vragen om informatie
De eerste of tweede contactpersoon kan dagelijks om ca. 9.30 uur even naar
de afdeling bellen voor specifieke informatie, of om een afspraak met de arts te
maken. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
Het telefoonnummer is: 0229-257498
Het is zeer wenselijk om de contacten vanuit de familie via een vast contactpersoon
te laten verlopen.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan staan wij u graag te
woord.
De medewerkers van de Stroke-unit.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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