Informatie

Mantelzorgers doen
mee
Meekijkmomenten
mantelzorg op afdeling
Neurologie
Inleiding
Uw familielid of naaste is opgenomen op de afdeling Neurologie.
Het is mogelijk om mee te kijken met de behandeling van fysiotherapie,
logopedie, ergotherapie en verpleging.
Waarom meekijken?
Vaak zijn meerdere disciplines betrokken bij de behandeling van uw familielid
of naaste. Voor u kan het onduidelijk zijn wat zij doen en waarom. Door het
aanbieden van een meekijkmoment geven wij u inzicht in het hoe en waarom
van de behandeling die uw familielid of naaste krijgt.
Voor wie is het meekijkmoment bedoeld?
Het meekijkmoment is bedoeld voor één familielid of naaste. Graag naam en
telefoonnummer doorgeven aan de verpleegkundige.
Wanneer kunt u meekijken?
Het is mogelijk om een afspraak te maken met de verpleegkundige voor een
meekijkmoment. Het meekijkmoment kan plaatsvinden vanaf 48 uur na
opname. De betrokken zorgverleners hebben de eerste 48 uur nodig om de
eerste observaties te doen en daar de behandeling op af te stemmen.
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Richtlijnen meekijkmoment
Om afspraken voor een meekijkmoment in goede banen te leiden, hebben we richtlijnen opgesteld.
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De meekijkmomenten zijn op maandag, woensdag- en vrijdagochtend.
Een meekijkmoment duurt 30 minuten.
Een afspraak voor een meekijkmoment maakt u met de verpleegkundige.
Verpleegkundige handelingen zoals bijvoorbeeld wondverzorging, infusen, sondevoeding, medicatie en
werken met de tillift worden door de verpleegkundige uitgevoerd.
De betrokken zorgverlener evalueert met u het meekijkmoment.
Soms wordt afgeweken van de afspraak door onverwachte omstandigheden op de afdeling of onderzoeken
bij uw familielid of naaste.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of u wilt een afspraak maken voor een meekijkmoment, dan
kunt u terecht bij de verpleegkundige van de afdeling. De afdeling Neurologie is bereikbaar via telefoonnummer
0492 – 59 56 62.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Verpleegafdeling 3C (Neurologie)
T: 0492 – 59 56 62

