Wegwijs op de
afdeling neurologie
–
U bent opgenomen op de afdeling neurologie, omdat u (mogelijk) een neurologische ziekte
heeft. In deze informatie leest u praktische informatie over de afdeling, wie er werken op de
afdeling en wanneer de artsen op de afdeling zijn.

De afdeling neurologie
De afdeling neurologie bevindt zich in locatie Haarlem Zuid op afdeling 2.6. De afdeling heeft
vier-, twee- en eenpersoonskamers.
Brain Care Unit (BCU)
Een aantal kamers op de afdeling horen bij de Brain Care Unit. U wordt op deze unit
opgenomen na een beroerte, een CVA (Cerebro Vasculair Accident). Of wanneer u extra
controles nodig heeft met behulp van monitorbewaking.

Praktische informatie
Het telefoonnummer van de afdeling is: (023) 224 0336. De bezoektijden zijn zowel op de
Brain Care Unit als op de afdeling neurologie van 15:00 uur tot 19:30 uur.

Wie werken er op de afdeling?
In het Spaarne Gasthuis werken meerdere neurologen. Op de website van het Spaarne
Gasthuis vindt u meer informatie over het specialistisch team neurologie.
Per week is één van de neurologen eindverantwoordelijk voor alle patiënten op de afdeling.
Elke dag is er een zaalarts op de afdeling aanwezig. Een zaalarts is een arts-assistent, die de
dagelijkse medische zorg doet op de afdeling. De arts-assistent werkt altijd onder leiding van
de neuroloog.

Het verpleegkundig team bestaat uit een afdelingshoofd, seniorverpleegkundigen,
verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen.
De afdelingssecretaresse zorgt voor de administratieve afhandeling rond de opname, het
verblijf en het ontslag.
De hospitality medewerkers. Zij verzorgen de maaltijden, de koffie, thee, het schoonmaken en
uitpersen van uw fruit. Ook ondersteunen de hospitality medewerkers de verpleegkundigen bij
sommige zorgtaken.
Werktijden (diensten) van de verpleegkundigen:
07.30 – 16.00 uur dagdienst
15.30 – 23.30 uur avonddienst
23.15 – 07.45 uur nachtdienst
Bij het wisselen van de werktijden is er een overdracht tussen de verpleegkundigen
van:
07.30 – 07.45 uur van de nachtdienst aan de dagdienst
15.30 – 16.00 uur van de dagdienst aan de late dienst
23.15 – 23.30 uur van de avonddienst aan de nachtdienst
Integrerende verpleging
De verpleegkundigen werken volgens het systeem van integrerende verpleging. Dit betekent
dat een (leerling)verpleegkundige een aantal patiënten krijgt toegewezen. De verpleegkundige
is verantwoordelijk voor de totale zorg voor deze patiënten.
Voor u betekent dit dat u per dienst zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige heeft. Heeft u
vragen? Stelt u ze dan aan deze verpleegkundige.

Algemene informatie
Het Spaarne Gasthuis heeft verschillende voorzieningen om uw verblijf zo comfortabel
mogelijk maken. Welke voorzieningen dit zijn leest u in de folder ‘Opname en verblijf in
Haarlem Zuid’. Ook leest u in deze folder informatie over uw rechten en plichten als patiënt,
over uw medisch dossier en recht op privacy. Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze dan
aan de verpleegkundige. U kunt ook contact opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting
U vindt deze afdeling in de centrale hal. De afdeling is geopend van 9.30 - 16.00 uur. Op
vrijdag werken de medewerkers op locatie Hoofddorp.
• Telefoonnummer: (023) 224 2060
• E-mail: info@spaarnegasthuis.nl

Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl

© Spaarne Gasthuis | eindredactie: patiëntenvoorlichting | Foldernummer dsg-323 | 5-02-2021
Wegwijs op de afdeling neurologie | pagina 2

