
Infobrochure Medium-Care Neurochirurgie
Informatie voor patiënten en familie
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Mevrouw, Meneer,

Je familielid is opgenomen op een ‘medium-care’ (mc) afdeling.
Dit is een aparte verpleegeenheid op de afdeling neurochirurgie (6B).
Hier kunnen vier patiënten verblijven die nog extra zorgen en bewaking nodig 
hebben.
Er is steeds één verpleegkundige aanwezig, die verantwoordelijk is voor de zorg 
van deze patiënten.

Iedere patiënt op deze afdeling is verbonden met een monitor.
Met behulp van de monitor worden de bloeddruk (via manchet rond de 
arm), het hartritme (via elektroden op de borst), de ademhaling en het 
zuurstofgehalte in het bloed (via oorklemmetje of metertje op een vinger) 
gecontroleerd.
Infuus- en/of voedingspompen zorgen voor een nauwkeurige toediening van 
vocht, voeding en eventueel medicatie.
Zowel de monitor als de infuus- en voedingspomp kunnen alarmsignalen 
afgeven.
We vinden het belangrijk dat je weet dat er niet bij elk alarmsignaal iets aan de 
hand is.

Net omwille van de extra begeleiding en bewaking gelden op de ‘medium-care’-
afdeling andere afspraken dan op de reguliere verpleegafdeling.
In deze folder geven wij je graag wat meer informatie over deze afdeling.
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Bezoekregeling
De bezoekuren zijn beperkt:

 > 14.00 u. - 15.00 u.
 > 19.00 u. - 20.00 u.

Als je verhinderd bent om tijdens deze bezoekuren te komen, kan je steeds in 
overleg met de verpleegkundige op een ander tijdstip komen.
Teveel en te lang bezoek kan voor de patiënt te belastend zijn.
Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk bij de patiënt op bezoek komen. 
Als je met meer komt, kan je elkaar aflossen. 
Bezoekers kunnen wachten in de wachtruimte vooraan in de gang. 
Het bezoek van kinderen jonger dan 12 jaar kan confronterend zijn. Daarom 
kunnen er ook hierover afspraken gemaakt worden met de verpleegkundige.
Omwille van het infectiegevaar en hygiënische redenen zijn bloemen en planten 
niet toegestaan.
Als de patiënt tijdens de bezoekuren een behandeling of verzorging nodig heeft, 
is het mogelijk dat je eventjes de kamer moet verlaten.

Wij danken je alvast voor je begrip.
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Contactpersoon en informatie
We hechten heel veel belang aan een open en duidelijke communicatie op de 
afdeling.
Daarom vragen wij om één of twee personen binnen de familie en/of 
vriendenkring aan te wijzen die als contactpersoon aangesproken kunnen 
worden. 
Deze contactpersoon kan steeds informeren naar de toestand van de patiënt.
De contactpersoon kan dan de andere familieleden en/of vrienden op de hoogte 
houden.
Telefonisch zijn we 24 uur/24 uur bereikbaar. Door drukke bezigheden op de 
afdeling kan het echter gebeuren dat de verpleegkundige verhinderd is . 
Bij niet-dringende vragen is het daarom gemakkelijker om ons op bepaalde 
tijdstippen te contacteren:

 > de nachtdienst tussen 06.45 u. - 07.00 u.
 > na de ochtendverzorgingen om 10.00 u.

Telefoonnummer: 03 280 36 68

Gesprek met de arts 
Voor medische informatie verwijzen wij je graag door naar de behandelende 
arts. Die kan ook meer informatie geven over de toestand, het verloop, de 
behandelingen en de prognose van de patiënt.
Als je een arts wil spreken, kan je dit kenbaar maken aan de verantwoordelijke 
verpleegkundige.
Deze zal samen met jou en de arts een tijdstip plannen om een afspraak te 
maken.

Verantwoordelijke artsen:
 > dr. Guido Dua, afdelingshoofd
 > dr. Luc Cavens, neurochirurg
 > dr. Ricky Rasschaert, neurochirurg
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Multidisciplinair team
De verzorging van je familielid gebeurt multidisciplinair.
Wens je informatie dan kan je terecht bij:

03 280 34 64 Ido Van Doninck, hoofdverpleegkundige

03 280 23 75 Hakima Meftah, sociaal verpleegkundige

03 280 22 46 Hanne Craeymeersch, psychologe

03 280 21 19 Ineke Wilssens, logopediste

03 280 36 61 Hilde Vanherbruggen, kinesiste

03 280 24 35 Elke Van Hout, ergotherapeute

03 280 35 49 Britt Daems, diëtiste

03 280 20 92 Riet De Vogel, Liaison geriatrie verpleegkundige

Benodigdheden
Voor de dagelijkse verzorging vragen wij je om toiletartikelen en handdoeken 
mee te brengen.
Tijdens het verloop van de opname kan je bespreken met de verpleegkundige 
welke benodigdheden er nog meer nodig zijn.
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Notities:
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Wij wensen je familielid een spoedig herstel toe.

Het medisch en verpleegkundig team Medium-Care Neurochirurgie



www.zna.be
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