
DAGBOEK VOOR 
PATIËNTEN NA
EEN BEROERTE
Extramuraal zorgpad beroerte 



Patiënt
Naam:  ........................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................

Medicatieschema
>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

Uitvalsverschijnselen 
>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................

>  ..................................................................................................................................................
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INLEIDING

Beste patiënt

Je werd recent op onze beroerte-
eenheid (of stroke unit) opgenomen 
wegens een beroerte, ook wel een 
CVA (=cerebrovasculair accident) 
genoemd. Om jouw opvolging en 
behandeling te verbeteren, wordt je 
opgevolgd volgens de richtlijnen van 
het zorgpad dat opgemaakt werd in 
samenwerking met de huisartsen, 
neurologen en eerstelijnsverstrekkers 
van de regio Zuid-West-Vlaanderen. 
Dat is gebaseerd op de meest recente 
internationale richtlijnen. 

Het succes van de behandeling hangt 
deels af van enige kennis, inzicht 
en motivatie omtrent een aantal 
levensstijlaanpassingen en de correcte 
inname van de voorgeschreven 
geneesmiddelen. Opvolging van de 
risicofactoren om een nieuw beroerte 
te voorkomen zijn zeer belangrijk, 
o.a. bloeddruk, suikerspiegels, 
cholesterolwaarden, gewicht, rookstop, 
beweging en mediterrane voeding. 

Met dit dagboekje willen we de 
dagelijkse opvolging bij je thuis 
structureren en vereenvoudigen én 
de uitwisseling van informatie en de 
coördinatie tussen de verschillende 
zorgverleners optimaliseren. Breng 
het dus zeker altijd mee als je op 
consultatie komt. 

In dit boekje vind je ook de 
contactgegevens van het 
beroerteteam van az groeninge en 
een korte samenvatting van algemene 
richtlijnen. 

Daarna vind je een kalender terug.  
Je kan de parameters telkens noteren 
op de juiste datum in de tabel. Laat je 
zo nodig hierbij helpen door mensen 
in jouw omgeving. In de kalender is 
er ruimte voorzien voor notities door 
je artsen, jezelf, je familie of andere 
zorgverleners bij je thuis. 

Op regelmatige tijdstippen zal de 
beroertecoach contact opnemen met 
jou.

Samen met het dagboekje, ontving je 
ook een algemene informatiebrochure 
omtrent jouw ziekte. Lees deze 
brochure zeker, ze staat vol informatie 
voor jouw en je naasten.

Hiermee hopen we je zo goed mogelijk 
te kunnen opvolgen en helpen.

Dankjewel voor je medewerking.

Het beroertezorgteam az groeninge
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t. 056 63 17 70
e. beroertecoach@azgroeninge.be

t. 056 63 34 26
e. isabelle.vanpanteghem@
azgroeninge.be en  
suzanne.vandoorne@azgroeninge.be

BEROERTEZORGTEAM

Beroertecoach Studieverpleegkundigen

Je kan steeds met vragen of klachten terecht bij je (huis)arts of de beroertecoach. 
Zij geven je advies na eventueel overleg met de neuroloog.

Als je tijdens het weekend, op feestdagen of buiten de kantooruren problemen of 
dringende vragen hebt, richt je je tot je huisarts, de huisarts met wachtdienst of 
de spoedgevallendienst van het ziekenhuis, t. 056 63 61 12

Revalidatieartsen

Centrum fysische geneeskunde en revalidatie
t. 056 63 32 00
fysischegeneeskunde@azgroeninge.be

dr. Michaël Bultheel

dr. Chantal Hindryckx

dr. Jasmin Michels

dr. Maria Nachtergaele

dr. Anne Oomen

dr. Kristof Vermeersch

dr. Pieter Volcke

Neurologen

Centrum neurologie
t. 056 63 34 20
neurologie@azgroeninge.be

dr. Paul Bourgeois

dr. Nele Glibert

dr. Vincent Van Iseghem

prof. dr. Peter Vanacker

dr. Evelien Vancaester

dr. Patrick Vanderdonckt

dr. Frederik Vanhee
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JE ZORGTEAM 

Kinesist
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Revalidatiearts
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Revalidatie
Ons multidisciplinaire revalidatieprogramma is gericht op het verbeteren en on-
derhouden van bestaande fysieke mogelijkheden door te oefenen op evenwicht, 
coördinatie, spierkracht, staan en stappen. We hebben aandacht voor valpreven-
tie, het voorkomen van gewrichtsverstijving of spierverkorting. We passen je leef-
omgeving aan je motorische en/of cognitieve beperkingen en geven hulpmiddelen 
of leren je nieuwe methodieken om zelfstandiger en veiliger te functioneren.

Tijdens je eerste behandelsessie wordt een uitgebreide screening uitgevoerd door 
een kinesitherapeut. We stellen samen een aangepast revalidatieprogramma op.

Afspraken via het secretariaat op het nummer: 056 63 32 00
Annuleren / verplaatsen afspraken: 056 63 53 00

Ergotherapeut
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................
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Logopedist
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Logopedie
Logopedisten helpen bij:
• Slikstoornissen (dysfagie)
• Spraakstoornissen (spraakapraxie en dysarthrie)
• Aangezichtsverlamming (facialisparese)
• Taalstoornissen (afasie)
• Cognitieve communicatiestoornissen

Om zo al je mogelijke problemen rond communicatie gestructureerd aan te 
pakken.

Psycholoog
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Psychologische dienst
Doorverwijzing naar een psychotherapeut is mogelijk als je na een beroerte met 
zorgen/angsten/neerslachtige stemmingen achterblijft die blijft aanslepen en een 
hinderlijke impact heeft op je dagelijkse functioneren. Dit kunnen we jou aanbie-
den maar evenzeer aan je naasten (partner, kinderen,...)

Algemeen nummer: 056 63 69 25
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Contactpersoon
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Dienst zingeving en spiritualiteit
Het kan deugd doen om je verhaal te delen. Wij kunnen je nabij zijn in onmacht, 
pijn en verdriet. Samen gaan we op zoek naar wat je houvast biedt. De kracht van 
een goed gesprek kan je op weg helpen. Wanneer spreken niet meer mogelijk is, 
kan stille aanwezigheid ook verbondenheid laten voelen.

Hoe vraag je een gesprek aan?
t. 056 63 68 08
zingeving@azgroeninge.be

Contactpersoon
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Sociale dienst
Een ziekenhuisopname is ingrijpend voor jezelf en je omgeving. Misschien maak je 
je zorgen over je ziekzijn, gezin, over hoe het nu verder moet... Jij en je omgeving 
worden geconfronteerd met allerlei vragen over materiële, financiële, (sociaal)
administratieve en juridische regelingen en/of over hulp en verzorging aan huis, 
mogelijkheden naar tijdelijke of blijvende opvang en nog veel meer.

Frontoffice sociale dienst
t. 056 63 68 40
socialedienst@azgroeninge.be
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Diëtist
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Bewust gezond eten
Je kan het risico op een beroerte verminderen, door een gezonden, gevarieerde 
en evenwichtige voeding.
Belangrijke risicofactoren die jezelf in de hand hebt: verhoogde bloeddruk, hoog 
cholesterolgehalte, hoog bloedsuikergehalte (diabetes) en overgewicht. Deze zijn 
voedingsgebonden en kunnen vermeden worden door een gezonde, evenwichtige 
en gevarieerde voeding. Naast gezonde voeding is voldoende lichaamsbeweging, 
vermijden van stress en niet roken van groot belang.

De diëtist binnen az groeninge
t. 056 63 55 71
dieetbureau.kl@azgroeninge.be
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JE WEET MISSCHIEN NIET 

WELKE RESULTATEN UIT JE 

ACTIES VOORTKOMEN,  

MAAR ALS JE NIETS DOET,  

HEB JE IN IEDER GEVAL OOK 

GEEN RESULTAAT
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Huisarts
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Thuisverpleging
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Apotheek
Naam:  ........................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Neuroloog
Naam:  ........................................................................................................................................

Centrum neurologie, t. 056 63 34 20, e. neurologie@azgroeninge.be

EXTRA CONTACTEN IN JE 
ZORGTEAM
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INTERESSANT OM WETEN
Rookstopbegeleiding
Het is alom bekend dat roken één van de grootste risicofactoren vormt voor het 
ontstaan en in stand houden van heel wat gezondheidsproblemen. Om het risico 
zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk dat je tijdig stopt met roken. De 
meeste mensen zijn zich wel bewust van de gevolgen van roken maar toch blijkt 
het niet gemakkelijk om de verslavingscirkel blijvend te doorbreken. Getuige hier-
van zijn de vele stoppogingen van rokers.

Heb je de nodige motivatie om te stoppen met roken, maar is je dit nog niet 
gelukt? Neem dan actief deel aan ons rookstopprogramma. Vergeet niet: geen 
enkele andere wijziging in je levensstijl levert meer op voor je gezondheid dan 
stoppen met roken.

Inschrijven kan op de rookstopraadpleging door contact op te nemen met het 
secretariaat longziekten
t. 056 63 33 40

Wat is diabetes?
Diabetes mellitus is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door 
relatief onvoldoende of afwezige productie van insuline. Door dit tekort aan 
insuline kan de suiker niet of onvoldoende in de lichaamscellen binnendringen 
en kan de suiker niet gebruikt worden als energiebron. Dit leidt tot een te hoog 
suikergehalte in het bloed. Diabetes is een chronische en (nog) niet te genezen 
aandoening. De aandoening vereist een levenslange behandeling om complicaties 
(o.a. hart- en vaatziekten, voetwonden, letsels aan zenuwbanen, nierproblemen, 
oogproblemen,...) te voorkomen of te beperken. Er bestaan verschillende vormen 
van diabetes. De meeste voorkomende zijn diabetes type 1 en diabetes type 2. De 
aanpak van diabetes is multidisciplinair.

Contact
Centrum endocrinologie/diabetologiesecretariaat
t. 056 63 31 80
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EAT LESS SUGAR,  
YOU’RE SWEET  

ENOUGH ALREADY
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RICHTLIJNEN

MEDICATIE
•  Neem je medicatie dagelijks 

nauwkeurig en correct in op 
regelmatige tijdstippen.

•  Stop je medicatie nooit zonder 
overleg met je arts.

BLOEDDRUK METEN
•  Ga rustig zitten voor je start  

met meten en praat niet tijdens  
de meting.

• je meet je bloeddruk best  
niet tijdens: 
• net nadat je bent opgestaan 
• kort na de maaltijd 
• kort na een inspanning  

(trap oplopen, sport) 
• tijdens een moment van hoge 

stress
• Bij een verhoogde waarde, 

controleer opnieuw na één minuut 
rust.

•  Meet bij voorkeur steeds aan 
dezelfde arm.

•  Noteer je waarden in het dagboekje.

De arts bepaalt samen met je 
jouw ideale bloeddruk.  Variatie 
gedurende de dag kan verwacht 
worden en de impact van de nieuwe 
bloeddrukmedicatie moet opgevolgd 
worden.

ROOKSTOP
We adviseren rookstopbegeleiding via 
huisarts, tabakoloog of online. 
• www.azgroeninge.be/rookstop
• www.tabakstop.be

ALCOHOL
Beperk het aantal glazen alcoholische 
drank tot tien eenheden per week.

DIABETES
• Volg een diabetes dieet.
• Meet nuchter je glucosewaarde en 

volg het advies van je arts.
• Laat je begeleiden door de 

diabetesverpleegkundige.

LICHAAMSBEWEGING
• beweeg voldoende.
• Probeer dagelijks minimum 30 

minuten te wandelen of te fietsen.  
• Maak gebruik van hulpmiddelen 

zoals een stappenteller of laat je 
bijstaan door een bewegingscoach 
of kinesist.

SLAAP APNEUSYNDROOM
Bij het opmerken van ademstops 
tijdens je slaap, opvallend snurken, 
ochtendvermoeidheid, neem je 
best contact op met je arts voor het 
screenen naar slaap apneusyndroom.
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REAGEER ONMIDDELLIJK 112BEL

HERKEN SNEL 
EEN BEROERTE
Bij een beroerte valt de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen weg, wat tot hersen-
beschadiging kan leiden met mogelijks overlijden of zware invaliditeit tot gevolg. 

Dagelijks overkomt dit gemiddeld 3 mensen in Zuid-West-Vlaanderen

Elke minuut telt. Hoe sneller hulp = hoe meer hersenweefsel gered kan 
worden = hoe minder zwaar de gevolgen.  

TIME
Time = brain.

Handel snel en 
red een leven! 

FACE
Staat de mond 

scheef naar
 beneden? 
Hangende 

mondhoeken?

EYES
Een plots 

zichtverlies 
of 

dubbelzicht

BALANCE
Een plots 

verlies van 
evenwicht

ARM
Verlamd of 

slapend 
gevoel 

in de armen 
en/of benen? 

SPEECH
Onduidelijke

spraak? 
Begrips-

stoornissen?

EBBB

GEWICHT
• weeg jezelf wekelijks in dezelfde 

omstandigheden, bv. telkens bij het 
opstaan na het toiletbezoek.

• Streefwaarde is BMI < 25.
• Bij een BMI hoger dan 25 en 

zeker 30 → via voedingsadvies en 
bewegingscoach streven naar het 
ideaal gewichtsverlies van 5-10%.

• Noteer je waarden in het dagboekje 

HARTRITMESTOORNISSEN 
Laat je arts weten als je een 
onregelmatige hartslag of 
hartkloppingen hebt. Je kan dit soms 
opmerken via de bloeddrukmeter of 
via bestaande smartphone applicaties 
(vb Fibricheck).

VERHOOGDE CHOLESTEROL
• Geef de voorkeur aan een 

mediterraan dieet:
• verse groenten en fruit
• peulvruchten zoals bruine bonen 

en linzen
• olijfolie
• noten en zaden
• vis en kip
• volkoren producten 
• zout met mate (<2300mg 

natrium/dag)
• Volg cholesterolverlagende 

middelen strikt op.
• Voor hulp, raadpleeg een diëtiste of 

de beroertecoach.
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RISICOFACTOREN: 
Duid aan wat voor jouw van toepassing is. Kleur het bolletje rood bij iets waar 
je voor je beroerte al last van had en kleur het bolletje groen bij nieuwe zaken.

  Bloedstollingsproblemen 

  Overgewicht 

  Schildklierlijden

  Alcoholisme 

  Orale anticonceptie

  Diabetes Mellitus 

  Epilepsie

  Hoge broeddruk 

  Hartproblemen

  Een eerdere beroerte, TIA

  Beroertes in je familie

  Roken

  Gestopt met roken

  Migraine

VERWITTIG JE ARTS OF BEROERTECOACH TIJDIG
• bij blijvende, verhoogde bloeddruk;
• bij hartkloppingen of onregelmatig hartritme;
• voor een operatie of een tandingreep indien je bloedverdunners neemt; 
• bij klachten zoals plots krachtverlies in arm of been, zicht- of 

spraakproblemen, duizeligheid of hoofdpijn. 

Lees meer informatie op www.herkeneenberoerte.be.
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INGREDIËNTEN:
150 ml Sprit Zero of 7UP free

50 ml limoensap Pulco
10 blaadjes munt

4 frambozen (diepvries)

HOE MAAK JE HET?
Crush de blaadjes munt

Voeg alle ingrediënten samen  
Laat even trekken en  

dien koud op

RECEPT
GROENINGELICIOUS

ONZE HUISMOCKTAIL



PERSOONLIJKE  
DOELSTELLINGEN

BEVRAGING/MOTIVATIE

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

TIP VAN DE MAAND
Goede voornemens kunnen op elk moment van het jaar starten! Het is nooit te 
laat om te stoppen met roken, om meer te bewegen of om te vermageren (indien 
dit nodig zou zijn).
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GOED OM WETEN

MUTUALITEITEN

1. Christelijke Mutualiteit
www.cm.be - Contactcenter Zuid-West-Vlaanderen: 056 52 60 00

2. Socialistische Mutualiteit
www.socmut.be - Contactcenter West-Vlaanderen: 056 23 02 30

3. Liberale Mutualiteit 
www.lm.be - Contactcenter West-Vlaanderen: 050 45 01 00

4. Onafhankelijke Mutualiteit 
www.oz.be - Contactcenter Kortrijk: 03 201 85 85

5. Neutrale Ziekenfondsen
www.nzvl.be - Contactcenter Kortrijk: 056 25 81 73

18

az groeninge beroerte - dagboek



.................
maand

gewicht: ..........................................kg
streefwaarde bloeddruk: 
........................................... bovendruk
............................................onderdruk

Datum Waarden

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie
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21

az groeninge beroerte - dagboek



.................
maand

Datum Waarden

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

22

az groeninge beroerte - dagboek



Datum Waarden

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

23

az groeninge beroerte - dagboek



.................
maand

gewicht: ..........................................kg
streefwaarde bloeddruk: 
........................................... bovendruk
............................................onderdruk

Datum Waarden

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

24

az groeninge beroerte - dagboek



.................
maand

Datum Waarden

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

25

az groeninge beroerte - dagboek



Datum Waarden

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

26

az groeninge beroerte - dagboek



.................
maand

Datum Waarden

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

27

az groeninge beroerte - dagboek



Datum Waarden

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

Bloeddruk 
bovendruk

Bloeddruk
onderdruk

Gewicht Glycemie

28

az groeninge beroerte - dagboek



TIP VAN DE MAAND
Te hoge cholesterol? Pas je eetwijze aan en eet meer verse groenten en fruit, 
peulvruchten, noten, vis en kip en gebruik olijfolie. Rood vlees met mate.
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TIP VAN DE MAAND
Stress en veel piekeren is niet goed voor je bloeddruk en hart. 
Probeer je regelmatig te ontspannen en probeer zorgen te relativeren.
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v.u. Inge Buyse, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk

www.twitter.com/azgroeninge

www.facebook.com/azgroeningekortrijk

t. 056 63 63 63 - info@azgroeninge.be - www.azgroeninge.be

• Het LMN West-Vlaanderen
• De lokale huisartsenkringen:
• De lokale ziekenhuizen
• E17-ziekenhuisnetwerk
• Het SEL Zuid-West-Vlaanderen
• De Westvlaamse 

Apothekersvereniging

• De werkgroep van neurologen, 
geriaters, revalidatieartsen, 
paramedici in het noorden van de 
provincie West-Vlaanderen

Het zorgpad beroertezorg zou niet mogelijk zijn zonder  
de samenwerking met volgende partners:


