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Terugvechten na een stroke

 “Na een dag barstende hoofdpijn werd de pijn ’s avonds gewoon ondraaglijk. 
Op weg naar de huisarts kreeg ik verlammingsverschijnselen in mijn arm. 

De huisarts stuurde ons onmiddellijk naar het ziekenhuis vlakbij. Daar bleek 
uit de onderzoeken dat ik een kleine hersenbloeding had. Ik bleef er onder 

strikte monitoring: als de druk op de hersenen te groot werd, zouden ze mij 
doorsturen naar az groeninge voor een neurochirurgische ingreep. Dat was 

gelukkig niet nodig, maar twee dagen later kreeg ik nog een hersenbloeding. 
Van de volgende twee weken herinner ik me niet veel. Tijdens mijn verblijf 

op de afdeling neurologie ben ik wel heel snel vooruitgegaan. Na een 
maand mocht ik zelfs naar huis! Dat was niet mogelijk geweest zonder de 

fantastische inzet van mijn echtgenoot, zus, familiezorg en dagverblijf 
De Kim. Nu ga ik nog drie keer per week naar de Sint-Jozefskliniek voor 

revalidatie en dat is best wel vermoeiend. Ons leven werd ondersteboven 
gegooid door mijn beroerte, maar we blijven levensgenieters!”   

Spectaculaire resultaten

“De stroke unit van SJKI heeft alles in huis om beroertepatiënten in optimale 
omstandigheden op te vangen. Maar wanneer een patiënt onze spoed-

opname binnenkomt met aanwijzingen van een bloedklonter in de hersenen 
contacteren wij direct onze collega’s van az groeninge. Met hun hyper-

gespecialiseerde ‘trombectomie’-techniek kunnen zij  immers bloedklonters 
in de hersenbloedvaten verwijderen. Als blijkt op de spoedopname van 
SJKI dat de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt hij onmiddellijk naar 
Kortrijk overgebracht want “time is brain”. Daarom staat het team van 

3 gespecialiseerde interventionele neuroradiologen er 24/7 paraat! Ook 
wanneer neuro chirurgie nodig is in de behandeling van een patiënt, kunnen 

wij rekenen op de neurochirurgen van az groeninge. Na een ingreep komt 
de patiënt terug naar ons ziekenhuis voor verdere revalidatie. We stuurden 

al beroertepatiënten door in subcomateuze toestand die ondertussen weer 
perfect de draad van hun leven konden oppikken!”

WAT TE DOEN BIJ EEN BEROERTE

MOND
Staat die scheef 
naar beneden? 

Hangende 
mondhoeken?

ARMEN
Verlamd gevoel? 

Ongecontroleerde 
bewegingen bij 
het strekken ?

SPRAAK
Treden 

er spraak-
problemen op?

REAGEER ONMIDDELLIJK 112BEL

HERKEN SNEL 
EEN BEROERTE
Bij een beroerte valt de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen 
weg, wat tot hersenbeschadiging kan leiden. 

Iedere dag krijgen 52 mensen in België een beroerte.

Dit is een medische urgentie. Als gespecialiseerde medische 
behandeling binnen 3 uur start, is de kans op herstel merkelijk groter. 

KAAT VANDENBERGHE 
BEROERTEPATIËNT

DR. KATRIEN VAN DEN ABEELE 
NEUROLOOG SJKI

DOSSIER BEROERTEZORG

DIENST 
SPOEDOPNAME
De verpleegkundige is getraind 
in het herkennen van beroertes. 
De neuroloog van wacht wordt 
onmiddellijk verwittigd, soms al 
vanuit de ambulance.

MEDISCHE 
BEELDVORMING
We nemen meteen de nodige 
geavanceerde, medische 
beelden om uit te maken of 
het om een hersenbloeding of 
bloedklonter gaat en om de 
locatie van de bloedklonter 
vast te stellen.

HERSENBLOEDING
MONITORING

Bij een hersenbloeding
wordt de patiënt intensief
gemonitord op onze stroke 
unit.

BLOEDKLONTER
KLONTEROPLOSSENDE
MEDICATIE 

De neuroloog kan beslissen 
om via een infuus klonter-
oplossende medicatie toe te 
dienen.

MOGELIJKE
(BIJKOMENDE) OPTIE

STROKE UNIT
De patiënt wordt 
minstens 24 uur inten-
sief  gemonitord op de 
gespecialiseerde
afdeling beroertezorg.

NEUROCHIRURGIE

Wanneer de druk in de 
 schedel te groot wordt, 
kan een neurochirurgische 
 operatie noodzakelijk zijn.

TROMBECTOMIE

Samen hebben 
SJKI en  
az groeninge 
alle experten 
in huis om de 
volledige waaier 
van beroerte-
behandelingen 
aan te bieden.
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De inter-
ventioneel 
radioloog 

verwijdert
de bloed-

klonter in de
hersenen.
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NEUROLOGIE & 
REVALIDATIE
Indien aangewezen, 
verblijft de patiënt nog 
een tijd op de afde-
lingen neurologie en 
revalidatie, om daarna 
zo goed mogelijk terug 
te functioneren.

OF 88%

PATIËNTENAANDEEL

12%

Sint-Jozefs -
 kliniek Izegem

az groeninge
Kortrijk


