Afdeling

Neuro Care Unit
De Neuro Care Unit bevindt zich op verpleegafdeling Neurologie C7 Noord. Op de Neuro Care
Unit worden patiënten opgenomen in de acute fase van een beroerte, dus meteen nadat de
beroerte heeft plaatsgevonden.

Aangepaste bezoektijden
Op dit moment zijn er andere regels voor het ontvangen van bezoek.
Maandag t/m vrijdag van 19.00 – 20.00 uur
In het weekend van 14.00 - 15.00 uur en 19.00 – 20.00 uur.
Bekijk voor meer informatie ook de pagina: "Bezoektijden (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bezoektijden)"
Tijdens opname op de Neuro Care Unit wordt snel de diagnose gesteld. Daarna kan direct gestart worden met de behandeling en
revalidatie. Na een aantal dagen vindt de behandeling verder plaats op de verpleegafdeling Neurologie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/verpleegafdeling-neurologie-c7).

(073) 553 25 12
Vanwege het Coronavirus zijn de bezoektijden aangepast.
Meer informatie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bezoektijden)

Over de verpleegafdeling
Alle belangrijke informatie op een rij

Wie werken hier?
Maak kennis met ons team

Wie werken hier?
Op de Neuro Care Unit werkt een team van ervaren zorgverleners. Zij werken volgens een bepaalde methode, genaamd Neuro
Revalidatie. Het team bestaat uit:
neuroloog/arts-assistent
revalidatiearts
neurologieverpleegkundigen
fysiotherapeut
logopedist
ergotherapeut
eventueel een neuropsycholoog
transferverpleegkundige
diëtist

Het team overlegt wekelijks met elkaar. Doel is om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Elke patiënt die op de Neuro
Care Unit heeft gelegen wordt minimaal eenmaal besproken in dit multidisciplinair overleg.

Wat gebeurt er na de Neuro Care Unit?
Revalideren na een beroerte

Wat gebeurt er na de Neuro Care Unit?
Mogelijk kunt u na uw verblijf op de Neuro Care Unit direct weer naar huis. Hierover hebben we eventueel overleg met de thuiszorg
en familie. Ook melden we u – in overleg met u – aan voor het zogenaamde continuïteitshuisbezoek. Dit houdt in dat een
neurologieverpleegkundige van Vivent Thuiszorg of van Thuiszorg Rivierenland u thuis bezoekt.
Als u (nog) niet naar huis kunt, wordt op de afdeling Neurologie zo spoedig mogelijk overplaatsing geregeld. U gaat dan voor
revalidatie naar een revalidatiecentrum of een revalidatieafdeling van het verpleeghuis. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening
met de wensen van u en uw familie.

Betrokken afdelingen
Neurologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/neurologie)
Verpleegafdeling Neurologie C7 (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/verpleegafdeling-neurologie-c7)

Meer informatie
Uw opname (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/uw-opname)
Alle praktische informatie over uw opname op een rij.
Beroerte (CVA) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/beroerte-cva)
Beroerte is een verzamelnaam voor TIA, herseninfarct en hersenbloeding.
Klinische revalidatie na een beroerte (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/klinische-revalidatie-na-een-beroerte)
Soms is het niet mogelijk om na een beroerte thuis te revalideren.
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