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Neurologie 
 

Brain Care Unit (BCU) 
 

Afdelingsinformatie 
 
Inleiding 
Welkom op de Brain Care Unit (BCU). Hier leest u algemene informatie om uw 
verblijf bij ons zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
 
Doel 
Op de BCU wordt intensieve zorg geleverd aan patiënten door een specialistisch 
behandelteam. Het doel van de behandeling op de BCU is om door middel van 
specifieke medische en verpleegkundige zorg het herstel te optimaliseren. Op de 
BCU wordt meteen gestart met neurologische revalidatie.  

 
Werkwijze 
Op de BCU is een kamer uitgerust met speciale apparatuur om extra observaties te 
verrichten. Indien extra observatie noodzakelijk is dan bent u aangesloten op een 
monitor. Deze bewaakt een aantal vitale functies zoals: bloeddruk, hartslag, hartritme 
en zuurstofgehalte in het bloed. Wanneer uw lichamelijke toestand stabiel is en het 
medisch verantwoord is, dan stopt de extra observatie. Deze beslissing neemt de 
neuroloog of Physician Assistant (PA) onder supervisie van de neuroloog. 
 
Er is niet continu fysiek toezicht op de Brain Care Unit. Daarom kan de 
verpleegkundige door middel van een camera die boven het bed hangt u op afstand 
observeren. Beelden worden niet bewaard, het betreft alleen een real time weergave. 
Op deze manier verhogen wij de veiligheid van zorg.  
 
Organisatie 
Binnen de BCU werken een aantal zorgverleners samen. Om de behandeling 
optimaal te laten verlopen is een goede communicatie tussen de verschillende 
zorgverleners van belang. 
De zorgverleners waarmee u te maken kunt krijgen: 

 Neuroloog 

 Revalidatiearts 

 Physician Assistant (PA) 

 Neurologie verpleegkundige 

 Fysiotherapeut 

 Logopedist 

 Ergotherapeut 

 Verpleegkundig consulent CVA / NAH  
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Leerafdeling 
De afdeling neurologie is een leerafdeling voor verpleegkundig onderwijs. Dit 
betekent dat er naast de vaste medewerkers ook studenten actief meewerken in het 
verpleegkundig proces. 

 
Communicatie 
Wanneer het voor u niet of beperkt mogelijk is om met ons te communiceren door de 
gevolgen van uw ziektebeeld, dan zullen wij in overleg met u en uw naasten bekijken 
op welke manier uw belangen toch voldoende behartigd worden. Dit kan door inzet 
van andere middelen van communicatie (bijvoorbeeld schriftelijk) of via een familielid 
dat namens u met ons communiceert. 

 
Afspraken 

 Vragen en/of wensen kunt u kenbaar maken bij de verpleegkundige. Deze zal er 
voor zorgen dat uw informatie, vragen of wensen bij de juiste persoon of instantie 
terechtkomen.  

 De verpleegkundige streeft er naar om dagelijks de 1e en/of de 2e contactpersoon 
bij te praten over de dagelijkse ontwikkelingen. 

 Heeft u of uw naaste behoefte om een andere hulpverlener te spreken, bespreek 
dit dan met de verpleegkundige. 

 Dagelijks loopt de PA en/of dienstdoende neuroloog visite. 

 Wenst u een gesprek met de PA of de neuroloog bespreek dit met de 
verpleegkundige.  

 Op het white board bij de ingang van de afdeling kunt u zien welke 
verpleegkundige die dag de verantwoordelijkheid draagt voor uw kamer. Ook staat 
dit op het white board op de patiëntenkamer. 

 
Maaltijdverstrekking 
U heeft de keuze uit verschillende menu’s. Dagelijks vraagt de voedingsassistente, 
tussen 08.00 en 09.00 uur, wat u wilt eten. Drinken wordt op verschillende momenten 
per dag aangeboden.  
 
Roken 
In VieCuri Medisch Centrum geldt een algeheel rookverbod. 
 
Naar huis 
De PA of neuroloog zal samen met u en de verpleegkundige de ontslagdatum 
bepalen, dit is de dag waarop u weer naar huis mag. De ontslagdatum is van allerlei 
factoren afhankelijk.  
 
Als bekend is dat u naar huis mag, zal in overleg met u en uw naasten de tijd en 
vervoer besproken worden. De verpleegkundige zal met u de ontslagpapieren 
doornemen en eventuele vragen beantwoorden.  
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Aantekeningen 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Brain Care Unit Kamer 605   (077) 3206334
   

Bezoektijden      
(max. 1 bezoeker 
per patiënt) 
 

14.30 – 15.30 uur 
 

19.00 – 20.00 uur 
 

 
De BCU is 24 uur per dag bereikbaar, echter gelieve niet bellen tussen 7:00 en 10:30 
in verband met de persoonlijke verzorging van de patiënten die tijdens dit tijdstip 
plaatsvindt. 
 
U kunt bovenstaand nummer alleen gebruiken zolang de patiënt opgenomen is op de 
Brain Care Unit. Zodra de patiënt niet meer op de BCU opgenomen is maar 
bijvoorbeeld verhuisd is naar de verpleegafdeling Neurologie dient u het algemene 
nummer van de afdeling Neurologie te gebruiken: 
 

Verpleegafdeling 
Neurologie 
 

routenummer 39, 
laag 6  

 (077) 3205860
   

Bezoektijden       14.30 tot 20.00 uur 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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