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Voorwoord
Er werd vastgesteld dat u een beroerte heeft doorgemaakt.
In deze folder vinden u en uw familie hierover informatie.
De behandeling en verzorging werden ondertussen,
onmiddellijk opgestart door ons multidisciplinair team
bestaande uit artsen en andere zorgverleners.
Uzelf en uw familie kunnen met problemen of vragen steeds
terecht op de volgende telefoonnummers:
Verpleegafdeling B2/Stroke Unit

 03 491 32 91

Behandelende arts-specialist

 na afspraak

Het ganse team wenst u een spoedig herstel toe!
• Dr. M. Maes, dr. A. Pielen: artsen-specialisten neurologie
• Dr C. Gorris, dr. M. Schreurs: artsen-specialisten
revalidatie
• Verpleegkundig team B2/ Stroke Unit o.l.v mevr. Ann
Schreurs, hoofdverpleegkundige
• Verpleegkundig team Sp-Revalidatie o.l.v dhr. Johan
Boonen, hoofdverpleegkundige
• Ergotherapeuten o.l.v mevr. Debby Van de Poel,
verantwoordelijke ergo
• Logopedisten
• Kinesitherapeuten o.l.v dhr. Jan Van Hoecke,
hoofdkinesitherapeut
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1. Wat is een beroerte?
Een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) doet zich
voor wanneer de doorbloeding van de hersenen plots
verstoord wordt. Er bestaan twee soorten beroertes, namelijk
het herseninfarct en de hersenbloeding.
1.1 Herseninfarct
Een herseninfarct ontstaat wanneer een bloedvat plots wordt
afgesloten. Dit kan een bloedvat in de hersenen zijn dat
wordt afgesloten door een bloedstolsel of een dichtgeslibt
bloedvaatje in de hals of in de hersenen. Hierdoor krijgen de
hersenen weinig of tijdelijk geen zuurstof.
De arts kan beslissen tot een behandeling met trombolytica.
Deze medicatie heeft als doel het bloedstolsel op te lossen.
Trombolytica worden toegediend op de afdelingen
spoedgevallen of intensieve zorgen.
Bij een herseninfarct wordt u opgenomen op de Stroke Unit
(of: eenheid voor beroertezorg). Dit is een gespecialiseerde
afdeling voor behandeling van een beroerte. Een team van
artsen en zorgverleners maakt hier optimale zorg mogelijk
voor patiënten met een CVA.
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1.2 Hersenbloeding
Een hersenbloeding ontstaat wanneer een bloedvat in de
hersenen scheurt of knapt. Hierdoor kan het bloed zich in
het hersenweefsel ophopen. In deze situatie kan het zijn
dat u een dringende chirurgische ingreep moet ondergaan,
die men trepanatie of hersenpanoperatie noemt. Na deze
chirurgische ingreep wordt u op een chirurgische afdeling
gehospitaliseerd voor verdere therapie en opvolging

2. Welke gevolgen heeft een beroerte?
Afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de beroerte
zich voordeed, kunnen onderstaande verschijnselen
optreden. Dit is echter afhankelijk van de mate van de
hersenbeschadiging.
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2.1 Bij een beroerte in de linkerkant van de hersenen
• Verlamming of uitvalsverschijnselen van de rechter
lichaamszijde;
• Uitval van het gezichtsveld aan de rechterkant van
beide ogen;
• Moeilijkheden met taal (afasie) en/of onduidelijke taal
(dysartrie);
• Niet reageren op mensen/dingen aan de rechterkant
van het lichaam of het verwaarlozen van de rechterkant
(neglect);
• Moeilijkheden met coördinatie, evenwicht
• Langzaam en onzeker gedrag;
• Moeilijkheden met slikken.
2.2 Bij een beroerte in de rechterkant van de hersenen
• Verlamming of uitvalsverschijnselen van de linker
lichaamszijde;
• Uitval van het gezichtsveld aan de linkerkant van beide
ogen;
• Onduidelijke taal (dysartrie);
• Niet reageren op mensen/dingen aan de linkerkant van
het lichaam of het verwaarlozen van de linker
lichaamshelft;
• Problemen met ruimtelijke waarneming;
• Stoornissen in het waarnemen en denken waardoor
problemen kunnen ontstaan bij het begrijpen, zien,
voelen, rekenen, puzzelen, emoties uiten en gedrag;
• Moeilijkheden met de coördinatie van de bewegingen,
evenwicht
• Moeilijkheden met slikken.
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3. Behandeling van een beroerte
• Wordt u gehospitaliseerd op de Stroke Unit dan is de
verblijfsduur afhankelijk van uw algemene toestand en
beperkt in tijd. De Stroke Unit is gelegen op de afdeling
inwendige geneeskunde B2 (blok B, tweede verdieping).
• Op de Stroke Unit worden uw bloeddruk,
ademhalingsfunctie, hartritme en hartfrequentie opgevolgd
door middel van een continue monitoring.
• Behandeling en zorg gebeuren door een multidisciplinair
team van zorgverleners. De behandelende arts stelt vooraf
een persoonlijk behandel- en zorgplan op.
• De verpleegkundigen staan in voor verdere observatie en
verzorging.
• Omdat een beroerte vaak gepaard gaat met slikproblemen
bepaalt de arts (in samenspraak met de logopedist)
wanneer u mag eten en drinken. Het kan dus zijn dat u dit
een tijdje niet mag doen.
• De ergotherapeut zal zorgen voor een goede positionering
en zo nodig hulpmiddelen aanreiken. Zo snel als mogelijk
start uw behandelende arts, in overleg met het
multidisciplinair Stroke-team, uw revalidatie op.
• Van zodra uw gezondheidstoestand geen continue
monitoring meer nodig heeft, zal u de Stroke Unit verlaten
om de revalidatie verder te zetten op het niet-monitoring
gedeelte van verpleegafdeling B2.
• In overleg met het multidisciplinair team zal de neuroloog
bepalen welk revalidatietraject er gevolgd wordt. Een
verder doorgedreven revalidatie kan doorgaan op de
afdeling Sp-locomotorisch van het ziekenhuis.
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4. Belangrijk om weten
• De neurologen nemen zo snel mogelijk contact op met uw
familie om hen te informeren over uw toestand en het
behandelplan. Uw familie kan via de verpleegkundigen van
de afdeling een afspraak maken met de behandelende arts.
• In functie van het vooropgestelde revalidatietraject zal uw
ontslagplanning bepaald worden. Indien u beroep moet
doen op een aantal professionele thuiszorgdiensten zoals
bijvoorbeeld thuisverpleging, thuisbegeleidingsdiensten,
diensten voor gezins- en bejaardenhulp, een kinesist…kan
je contact opnemen met onze sociale dienst.

5. Bezoekuren
Om uw rust en die van andere patiënten te waarborgen,
gelden algemeen volgende bezoekuren:

14u00 tot 16u30
en
18u30 tot 20u00.

Als u na het lezen van deze infobrochure nog vragen
heeft in verband met onze Stroke Unit,
aarzel niet ze te stellen aan
uw behandelende arts of verpleegkundige.
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