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Wat is een wekadvies?
U bent op de Spoedeisende Hulp van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) geholpen. De
neuroloog heeft u een wekadvies mee naar huis gegeven. Dit betekent dat uw huisgenoten gedurende
12 uur bij u moeten nagaan:
 of u normaal reageert als iemand iets tegen u zegt;
 of het lukt om u wakker te krijgen wanneer u slaapt. Uw huisgenoten moeten u om de twee à
drie uur wekken;
 of allebei uw pupillen (de zwarte bolletjes in uw ogen) even groot zijn.

Welke richtlijnen kunt u volgen?
Naast dit wekadvies krijgt u de volgende richtlijnen mee:
 doe het rustig aan. Ga eventueel bij thuiskomst de eerste paar uur liggen in een bij voorkeur
rustige omgeving;
 als u hoofdpijn heeft, mag u een eenvoudige pijnstiller gebruiken. Hierbij kunt u denken aan
een Aspirine® of paracetamol. Een natte doek op het voorhoofd kan de hoofdpijn ook wat
verlichten;
 als u zich misselijk voelt, kunt u wat drinken. U wordt geadviseerd pas te eten als u zich beter
voelt.

Wanneer moet u contact opnemen met de huisarts?
In de volgende gevallen moet contact opgenomen worden met de huisarts of zijn vervanger:
 als u heftig moet braken;
 als uw huisgenoten vinden dat u werkelijk toenemend suffer wordt;
 als uw huisgenoten zien dat uw ene pupil duidelijk groter is dan de andere.

Tot slot
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp. De nummers vindt u
onderaan deze folder.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Spoedeisende Hulp:
Locatie ETZ Elisabeth
Route 53

(013) 221 80 10

Spoedeisende Hulp, 43_282 01-19

Copyright© ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

