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1 .   W A T  H O U D T  D E

I N G R E E P  I N  E N  W A N N E E R

W O R D T  T O T  E E N  I N G R E E P

O V E R G E G A A N ?

Diepe hersenstimulatie (DBS) wordt toegepast bij
bewegingsstoornissen als gevolg van de ziekte
van Parkinson, dystonie (problemen met de
spierspanning) of essentiële tremor (beven
zonder duidelijke oorzaak). Deze stoornissen
kunnen zich uiten in: stijfheid, trage bewegingen,
beven, overbeweeglijkheid of verkramping. 

DBS is een behandeling waarmee de klachten
kunnen worden verminderd of tijdelijk worden
opgeheven. Het is een stimulatiemethode die kan
worden toegepast indien medicatie onvoldoende
helpt, of als medicijnen te veel bijwerkingen
geven. 

Bij DBS wordt via een operatie meestal 2
elektroden - maar soms ook 1 - in de hersenen
geplaatst. Deze elektroden zijn verbonden met
een batterij, die stroom afgeeft. Deze
zogenoemde ‘pulsen’ prikkelen de hersenen en
verminderen op die manier de klachten.
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T O E P A S S I N G  H E R S E N S T I M U L A T I E

Elektrode: dit is een geïsoleerde dunne draad met aan het
uiteinde 4 contactpunten.
Verbindingskabel: dit is een geïsoleerde draad die onder de huid
langs het oor naar de schouder loopt en de elektrode(n) verbindt
met de batterij.
Programmeerbare batterij (stimulator) die onder de huid bij het
sleutelbeen of ter hoogte van de buik wordt geplaatst. 

Het systeem dat bij DBS geplaatst wordt, bestaat uit 3 onderdelen: 
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W A T  K U N T  U  V E R W A C H T E N  V A N  D B S ?

DBS vermindert de bewegingsstoornis waar u last van heeft. Hierdoor
kunt u de dagelijkse activiteiten weer beter uitvoeren en krijgt u een
betere nachtrust. 

Het is belangrijk om te weten dat DBS de verdere ontwikkeling van
uw ziekte niet stopt. Ook duurt het vaak 6 tot 12 maanden om de
beste instelling van de stimulator, in combinatie met de juiste
dosering van de medicijnen te vinden. Dit vraagt geduld van u en uw
omgeving. Niet altijd wordt het gewenste resultaat bereikt. Bij de
meeste patiënten zien we een langdurige verbetering (vele jaren) van
de levenskwaliteit, ook al is de duur van het effect op de
levenskwaliteit niet steeds goed voorspelbaar.



2 .  M O G E L I J K E

C O M P L I C A T I E S

Zeer zelden komen bij deze operatie ernstige
complicaties voor, zoals een hersenbloeding of
infectie. Er kunnen na de ingreep ook
psychiatrische complicaties zijn, zoals een
depressieve stemming, gedragsveranderingen (bv.
ontremd gedrag) of verwardheid. Deze kunnen
het gevolg zijn van de stimulatie, maar ook van
de medicatie of de ziekte zelf. Aangepaste
medicatie en/of stimulatie kunnen vaak
beterschap brengen op dit vlak. 

Het is steeds mogelijk dat er tijdens de operatie
een geneesmiddel/product dient te worden
gebruikt, die niet wordt terugbetaald door de
ziekteverzekering en soms ook niet door de
hospitalisatieverzekering.
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3 .  O N D E R Z O E K  V O O R  D E

O P E R A T I E

Bloedonderzoek 
Lichamelijk onderzoek 
Hartfilmpje (EKG)
Longfoto (indien nodig)
MRI hersenen
Maken van filmpjes van de bewegingsstoornis met
en zonder medicatie
Gesprekken met de: neuroloog, neurochirurg,
Parkinsonverpleegkundige, anesthesist psychiater en
of psycholoog

Om te beoordelen of u de DBS operatie kunt ondergaan,
krijgt u enkele weken voor de operatie een aantal
voorbereidende onderzoeken. Dit gebeurt via een korte
opname in het ziekenhuis. De onderzoeken bestaan uit: 

Bij patiënten met dystonie voorzien we ook een
onderzoek van de gezichtsvelden bij de oogarts. 
De neuroloog en neurochirurg bekijken op basis van de
resultaten van de onderzoeken in een multidisciplinair
overleg of de DBS behandeling bij u kan worden
toegepast. Het kan voorkomen dat de arts adviseert de
operatie niet uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het te
verwachten resultaat niet opweegt tegen de risico’s. 

Ook kan het nodig zijn om vooraf een zogenaamde
proefligging te doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
patiënten met scoliose. Dit is een kromming van de rug
waarbij plat liggen moeilijk gaat. Tijdens een aparte
afspraak wordt dan uitgeprobeerd of de patiënt
gedurende langere tijd stil op een platte behandeltafel
kan liggen.
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4 .  M E D I C A T I E G E B R U I K

Als u bloed verdunnende medicatie gebruikt, stopt u
hier ten minste 7 dagen vóór de operatie mee, tenzij
anders met u is afgesproken. Dit gebeurt altijd in
overleg met de voorschrijvende arts. Het gebruik van
paracetamol is toegestaan. Tenzij anders met u
besproken, mag u de medicatie voor de
bewegingsstoornissen verder nemen tot aan de opname.
Specifiek in het geval u lijdt aan de ziekte van
Parkinson, zal de medicatie die u hiervoor neemt
geleidelijk aan wat worden afgebouwd voor de ingreep,
dit om optimaal het effect te kunnen beoordelen. Uw
behandelende neuroloog zal u dit afbouwschema tijdig
bezorgen.
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W A T  B R E N G T  U  B E S T  M E E

Schoeisel of pantoffels om goed te kunnen stappen tijdens uw
opname
Pyjama en ondergoed
Toiletartikelen (zeep, washandjes, handdoeken)
Alle thuismedicatie (in de originele verpakkingen)
Eventuele formulieren/attesten voor werk of verzekering
Resultaten van de préoperatieve onderzoeken, als u die heeft
(een radiografisch onderzoek van de longen , een bloedafname
en/of een hartonderzoek (EKG) - indien nodig. Rx-
opnames/scans/andere resultaten (bv. CD-rom) van vorige
onderzoeken/opnames
Anti-trombosekousen, indien u deze reeds bezit
Bloedgroepkaart

Een GSM is toegelaten in het ziekenhuis.
Waardevolle zaken zoals juwelen en elektronica laat u zo veel
mogelijk thuis of geeft u best mee met uw familie, om verlies of
diefstal tijdens uw afwezigheid op de kamer te voorkomen.
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W A T  M O E T  U W  A R T S  W E T E N

Of u bloed verdunnende medicatie (Marevan®, Sintrom®, Asaflow®,
Plavix®, Xarelto®, Pradaxa®, Marcoumar®,...) inneemt en welke .
Of u allergisch bent: vb. aan antibiotica of aan
ontsmettingsmiddelen zoals joodhoudende ontsmettingsstoffen
(zoals isobetadine).
Indien de chirurg hiervan nog niet op de hoogte is, graag de
consultatie hiervan dringend op de hoogte stellen.

5 .  U W  Z I E K E N H U I S V E R B L I J F
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P R A K T I S C H  

Voor de operatie krijgt u een afspraak bij de vooropname
eenheid, via het secretariaat. Tijdens deze consultatie zullen al
uw vooronderzoeken uitgevoerd worden.

Er vindt een opnamegesprek plaats (vragen omtrent de medische
voorgeschiedenis, thuismedicatie, allergieën,…). Gelieve het
préoperatieve samenwerkingsdocument mee te brengen, die op
de vooropname samen met u werd ingevuld . Indien u in het
bezit bent van de uitslagen van de préoperatieve onderzoeken,
gelieve deze dan ook te overhandigen aan de verpleegkundige.

Een dag vóór de operatie wordt u in de namiddag opgenomen. U
meldt zich dan op de afgesproken datum en tijd aan de kiosk aan
het onthaal voor uw opname, op de afdeling Neurochirurgie op
het 13de verdiep ( AZ Sint-Jan campus Brugge).

Als dit nodig is en indien dit nog niet gebeurd is bij de huisarts
of ambulant in het ziekenhuis, zullen er een aantal onderzoeken
uitgevoerd worden - een radiografisch onderzoek van de longen,
een bloedafname en/of een hartonderzoek (EKG).

Anti-trombosekousen zullen worden aangemeten: dit zijn witte
kousen die er voor zorgen dat u geen ontsteking/verstopping van
de bloedvaten zou krijgen, doordat u een tijdje minder zal
bewegen met de benen.

U krijgt een woordje uitleg over de ingreep en het vermoedelijke
uur van de operatie wordt meegedeeld.

Zonder tegenbericht moet u nuchter blijven vanaf middernacht.
Indien u pas de dag van ingreep wordt opgenomen dan dient u
ook thuis vanaf middernacht nuchter te blijven d.w.z. niet eten,
drinken of roken!
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6 .   B E Z O E K

Elke dag is er doorlopend bezoek mogelijk van
14.00 uur tot 20.00 uur

Familie en vrienden van de patiënt zijn steeds
welkom tijdens de bezoekuren. 
Uitzondering op de bezoekuren is enkel mogelijk
na overleg met de verpleegkundige.

De verpleegkundigen zijn verplicht te wijzen op
het einde van de bezoektijd.

Wij vragen dat u en uw bezoek het recht op
privacy en rust van de andere patiënten
respecteert.

U bent opgenomen omwille van een onderzoek of
behandeling, deze hebben steeds voorrang op uw
bezoek. Het is daarom ook noodzakelijk dat het
bezoek tijdens de verzorging van de patiënt de
kamer verlaat.

AZ SINT JAN BRUGGE OOSTENDE
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1 0

V O O R B E R E I D I N G

’s Morgens krijgt u een infuus. Dit is een flexibel slangetje
dat in een bloedvat in een arm bij u wordt ingebracht. Via het
slangetje kunnen medicijnen worden toegediend. 

U krijgt via het infuus ook antibioticum toegediend om de
kans op infecties te verkleinen. Dit wordt later nog 3 maal
herhaald. 

De verpleegkundige brengt ook een slangetje in uw blaas
(blaaskatheter) aan om de urine op te vangen. Dit is omdat u
tijdens de operatie niet naar het toilet kunt. De katheter
wordt de volgende ochtend weer verwijderd. 

U krijgt in de ochtend van de operatie TED-kousen (lange,
elastische kousen) aan. Deze maatregel is om trombose te
voorkomen, een aandoening waarbij zich bloedstolsels
vormen in de bloedvaten. 

Als u een kunstgebit heeft, is het van belang dit tijdens de
operatie in te houden, zodat u duidelijk verstaanbaar kunt
spreken. Tijdens de testplaatsing van de elektrodes moet u
zelf kunnen aangeven welk effect ze hebben. Vlak voor u
later onder narcose gaat moet het kunstgebit wel uit. 

Om hygiënische redenen worden de hoofdharen rond het
operatiegebied weggeschoren.

7 .  D A G  V A N  D E  I N G R E E P
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1 1

F R A M E  A A N B R E N G E N

Als u aan de beurt bent, wordt u in uw bed naar het operatiekwartier gebracht. 
De ingreep start rond 8.00 uur. De neurochirurg plaatst een zogenoemd
‘stereotactisch frame’. Dit is een titanium kader dat ervoor zorgt dat uw hoofd
tijdens de operatie stil ligt. Het frame wordt met 4 schroeven stevig aan het
hoofd bevestigd. Uw huid wordt op deze 4 plekken eerst verdoofd. De injecties
voor deze verdoving zijn kortdurend pijnlijk. Bij het aandraaien van de schroeven
kunt u een drukgevoel op het hoofd voelen. 

Tijdens deze ingreep wordt u voortdurend begeleid door een verpleegkundige.

C T - S C A N

Vervolgens wordt u naar de dienst Radiologie gebracht, waar een CT-scan van de
hersenen wordt gemaakt met het frame op uw hoofd. Bij de CT-scan krijgt u via
het infuus een contrastvloeistof toegediend. Zo wordt het gebied in de hersenen
waar de operatie later plaatsvindt en de bloedvaten zichtbaar gemaakt. 

Na de CT-scan wordt u in uw bed terug naar het operatiekwartier gebracht.
Ondertussen zal door de neurochirurg aan de hand van de CT-scan en een eerder
gebeurde MRI scan de precieze plaats bepaald worden waar de elektrode
geplaatst zal worden.

De operatie gaat verder ongeveer rond 9u30. Het frame wordt aan de
operatietafel vastgemaakt. Uw hoofd ligt dan vast, uw armen en benen kunt u vrij
bewegen. Eerst wordt de hoofdhuid verdoofd (de hersenen zelf zijn gevoelloos).
Daarna wordt een gaatje in het schedeldak geboord. Dit is niet pijnlijk, maar kan
wel ongemakkelijk voelen. De speciale boor die wordt gebruikt, stopt vanzelf
zodra het gaatje is gemaakt. Dit is om te voorkomen dat de hersenen beschadigd
raken.
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1 2

P R O E F S T I M U L A T I E

Spraakproblemen.
Oogbewegingstoornissen.
Samentrekkingen van de spieren (contracties).
Gevoelsstoornissen. 

Onder proefstimulatie verstaat men het inbrengen van de elektrode. 

De neurochirurg brengt de testelektrode via het gaatje in, en schuift deze door
tot op de juiste plaats in de hersenen. De neurochirurg, neuroloog en
Parkinsonverpleegkundige voeren vervolgens de eerste testen uit. Dit om te
bepalen waar we precies het beste effect op uw bewegingsstoornis mogen
verwachten.
Met stroomstootjes via de elektrode wordt zo gekeken of de
bewegingsstoornissen waar u last van heeft, verbeteren door de stimulatie. Ook
vindt een controle plaats op ongewenste bijwerkingen, zoals: 

Regelmatig wordt u gevraagd wat het effect van de stimulatie is. De testen
worden herhaald tot de beste plaats gevonden is. Dan brengt de neurochirurg de
definitieve elektrode in. 

Als er is gekozen voor een dubbelzijdige plaatsing, dan herhaalt de arts deze
stappen in de andere hersenhelft. Als de definitieve elektrodes op hun plaats
zitten, wordt het frame van uw hoofd verwijderd. Het testen en implanteren van
de elektroden duurt ongeveer 2 tot 3 uur.
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1 3

I M P L A N T A T I E  V A N  D E  S T I M U L A T O R

Direct na de plaatsing van de elektroden wordt u onder narcose gebracht en
plaatst de arts de batterij (stimulator) onder het sleutelbeen of ter hoogte van de
buik. De draad die de elektrode met de batterij verbindt, wordt onder de huid,
achter het oor langs geleid. Deze ingreep duurt ongeveer een uur. Hierna wordt u
weer naar de ontwaakruimte gebracht. Als u goed wakker bent en uw
lichaamsfuncties zoals hartslag en ademhaling zijn stabiel, wordt u naar de
verpleegafdeling gebracht.

De batterij is duidelijk voelbaar en bij magere personen ook zichtbaar. De
elektrode, die vanuit de hersenen onderhuids achter het oor langs loopt naar de
stimulator, is te voelen als een soort strengetje. Bij het draaien van het hoofd
kan deze streng strak aanvoelen. Het is niet mogelijk om deze draad kapot te
trekken, ook al lijkt dat gevoel te ontstaan.

De gemiddelde levensduur van de batterij is 5 jaar. De batterij is met een kleine
operatieve ingreep te vervangen. Er bestaan ook herlaadbare batterijen. Niet
iedereen komt hiervoor in aanmerking. Dit kan besproken worden met de
neurochirurg voor de ingreep.

T E R U G  O P  D E  V E R P L E E G A F D E L I N G

Terug op de verpleegafdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw
bloeddruk, polsslag en temperatuur. Medicijnen voor de ziekte van Parkinson
worden meestal dezelfde dag deels hervat. Verder krijgt u zo nodig paracetamol
tegen de pijn. Als u zich goed voelt en niet misselijk bent, mag u weer eten en
drinken.



E E R S T E  D A G E N  N A  D E  O P E R A T I E

De dag na de operatie mag u, afhankelijk van hoe u zich voelt, uit bed. Het is
goed dit elke dag uit te breiden onder begeleiding van de verpleegkundige of
kinesist. De eerste dagen na de operatie kunt u last hebben van vermoeidheid. 
Wanneer u zich goed voelt, mag u douchen. Uw hoofd mag niet nat worden. U
mag uw haar niet wassen tot de hechtingen verwijderd zijn. Dit is om infecties te
voorkomen. Na 2 dagen controleert de arts de wonde en krijgt u een nieuw
verband. Gemiddeld duurt de opname 5 tot 6 dagen. De stimulatie zal reeds
opgestart worden tijdens de opname. Uiteraard zal dit nog aanpassingen vragen
in de daaropvolgende dagen en weken.

AZ SINT JAN BRUGGE OOSTENDE
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 8 .  T E R U G  N A A R  H U I S  

Extra hulp voor lichamelijke of
huishoudelijke verzorging voor
thuis is zelden nodig. 

Na de operatie krijgt u een patiënten
identificatiekaart. Op deze kaart staan uw gegevens
en het telefoonnummer van uw behandelend
neuroloog. Als u of een zorgverlener vragen heeft
over de stimulator, kunt u uw neuroloog raadplegen
via het vermelde telefoonnummer. Draag uw
patiënten identificatiekaart altijd bij u en neem bij
verlies contact op met de dienst Neurologie van het
ziekenhuis (zie het hoofdstuk ‘Contactgegevens'). 

De ontslagpapieren worden meegegeven (datum voor
verwijderen hechtingen of haakjes, controle-afspraak,
aanvraag radiologisch onderzoek (rx),
medicatievoorschrift en eventueel voorschrift voor
thuisverpleging.) 

Vergeet bij vertrek uw afgegeven thuismedicatie niet! 
Onze sociale werker kan u op deskundige en discrete
wijze bijstaan inzake psychosociale hulpverlening en
moeilijkheden van administratieve, financiële of
praktische aard.
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R A A D G E V I N G E N  V O O R  T H U I S

AZ SINT JAN BRUGGE OOSTENDE

1 6

Anti-trombosekousen verder dragen tot +/- 4
weken na de operatie.
Het wondverband mag dicht blijven. 
Na het verwijderen van de hechtingen of
haakjes wacht u nog 2 dagen om te douchen
en een week om te baden.
De behandelende arts schrijft de medicatie
voor thuis voor. Ook het heropstarten van de
thuismedicatie gebeurt op advies van de arts.
Voorzichtig seksueel contact is toegelaten.
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9 . D B S  C O N T R O L E

In overleg met u en op geleide van de resultaten
wordt gezocht naar de beste instelling van de
stimulator en de juiste dosering van de
medicatie. Kort na de operatie kunnen uw
klachten tijdelijk verdwijnen of sterk
verminderen. Dit effect duurt meestal enkele
weken. Na verloop van tijd kunnen de klachten
weer enigszins toenemen. Het kan dan nodig zijn
de stimulator en de dosering van de medicatie
opnieuw bij te stellen. Het kan 6 tot 12 maanden
duren voor de stimulatie goed is ingesteld. Zeker
indien u lijdt aan dystonie, duurt het vaak langer
(meerdere maanden, gemakkelijk 6 maanden)
voor u een effect van de neurostimulatie merkt
op uw dystonie.

De arts bespreekt ook met u wanneer u eventueel
weer mag autorijden. Dit is ongeveer 6 maand na
de ingreep. 
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1 8

P R O G R A M M A T I E  V A N  D E  S T I M U L A T O R

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson wordt de stimulator tijdens de
hospitalisatie ingesteld. Dit is een tijdelijke instelling en verdere opvolgingen en
aanpassingen zullen gebeuren in de weken en maanden nadien op de
raadpleging. 

Bij patiënten met een tremor of dystonie wordt de stimulator ook tijdens de
opname ingesteld. Een specifiek medicatievoorschrift zal met u worden
meegegeven. 

Het programmeren van de stimulator is pijnloos en gebeurt met een
programmeerapparaat. Tijdens uw bezoek aan de raadpleging krijgt u uitgebreide
uitleg over het gebruik. Meer informatie over de stimulator vindt u ook in de
handleiding die u bij uw ontslag hebt gekregen. 

Sommige mensen voelen bij het inschakelen van de stimulator een ‘schokje’. Dit
is normaal en verdwijnt na enkele seconden. 

Als de stimulator per ongeluk uitgeschakeld is, bijvoorbeeld door een sterk
magnetisch veld, dan voelt u waarschijnlijk niets (zie het hoofdstuk ‘Magnetische
velden’). Wel kunnen binnen korte tijd de symptomen zoals traagheid en beven
geleidelijk terugkomen. U schakelt de stimulator dan zelf weer in door middel
van uw programmeerapparaat.

Mensen die alleen last hebben van essentiële tremor kunnen de stimulator in
overleg met de arts ‘s nachts uitzetten. De klachten zijn in de slaap niet
aanwezig en de batterij wordt op deze manier gespaard. De stimulator staat bij
mensen met de ziekte van Parkinson en tremor wel 24 uur per dag aan. Het
eerste jaar na de operatie komt u regelmatig naar het DBS-spreekuur op controle.
Daarna wordt u 6-maandelijks tot jaarlijks terug verwacht op het spreekuur.
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1 9

M E D I S C H E  B E H A N D E L I N G E N

Een MRI-scan zonder overleg met de
neuroloog/neurochirurg.
Gebruik van diathermie. Dit is een hulpmiddel om
bloedvaatjes dicht te branden bij (kleine) chirurgische
ingrepen. Let op: diathermie wordt ook gebruikt door
huisartsen, tandartsen en schoonheidsspecialisten.

Meld altijd bij een arts, tandarts, kinesist of andere
zorgverlener dat u een neurostimulator heeft. Laat dan ook
uw patiënten identificatiekaart zien. De meeste medische
onderzoeken en behandelingen beïnvloeden de stimulator
niet. Operaties kunnen vaak gewoon worden uitgevoerd.
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de
stimulator. Laat de behandelend arts bij twijfel contact
opnemen met uw neuroloog of neurochirurg.
De volgende onderzoeken/behandelingen mag u niet
ondergaan:

Daarom is het belangrijk dat u bij elk bezoek aan een
zorgvertrekker melding maakt van uw stimulator.

U kunt wel een echografisch onderzoek of een
röntgenonderzoek ondergaan. Het is wel belangrijk om
voorzichtig te zijn met röntgenonderzoeken, zoals
mammografieën, die delen van uw lichaam sterk
samendrukken omdat deze de stimulator kunnen
beschadigen. Bij bestraling (radiotherapie) is het belangrijk
dat de stimulator afgedekt wordt met lood om beschadiging
te voorkomen. Ook een niersteenverbrijzelaar wordt
afgeraden.

1 0 .  B E L A N G R I J K  T E  W E T E N
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2 0

B E W E G E N  E N  S P O R T

U mag sporten, dus ook zwemmen. Wees voorzichtig bij het zwemmen, uw
beweeglijkheid kan veranderen na DBS. Zeldzaam ervaren sommige patiënten dat
ze veel minder goed kunnen zwemmen na DBS, zelfs als ze voordien goede
zwemmers waren. Aan te raden is om de eerste malen niet te gaan zwemmen
zonder begeleider, zodat iemand u kan helpen indien u moeilijkheden ervaart bij
het zwemmen. Wees ook voorzichtig met sporten waarbij veel lichamelijk contact
is of waarbij veel gerend of gesprongen wordt, zoals voetbal en basketbal.
Overleg bij twijfel met uw neuroloog of neurochirurg. Sauna, bubbelbaden,
stoombaden en zonnebank worden afgeraden, omwille van de hoge
temperaturen..

M E D I S C H  P A S P O O R T  

Gaat u op reis, neem dan ook een medisch paspoort mee. Hierin staan in het
Engels gegevens over uw ziekte(s), uw medicatie en de gegevens van een
contactpersoon. Een medisch paspoort is verkrijgbaar bij de apotheek en bij de
Vlaamse Parkinson Liga. Neem ook altijd uw patiënten identificatiekaart mee,
waarop vermeld staat dat u een neurostimulator hebt.

V L I E G R E I S   

Als u gaat vliegen, is het beter om niet door de controlepoorten te gaan. Laat bij
de douane altijd uw patiënten identificatiekaart zien. Het kan zijn dat u
gefouilleerd wordt. Neem uw medisch paspoort mee op vakantie.
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M A G N E T I S C H E  V E L D E N

De stimulator is beschermd tegen invloeden van buitenaf, zoals
elektromagnetische velden. De magneet in de meeste huishoudelijke apparaten is
te zwak om de stimulator te beïnvloeden. U hoeft hiervan geen afstand te
bewaren. Bij zeer sterke magnetische velden kan uw stimulator wel worden
uitgeschakeld. Dat kan gebeuren bij het gebruik van zware boormachines en in de
buurt van elektrische hoogspanningsschakelkasten of generatoren. Ook is het
mogelijk dat de batterij wordt uitgeschakeld in de buurt van anti-
diefstaldetectoren en metaaldetectiesystemen op de luchthavens. Dit is
zeldzaam, maar als het gebeurt, hoeft u daar niet van te schrikken. U schakelt de
stimulator dan zelf weer in. De instelling verandert hierdoor niet. Draag daarom
wel altijd uw programmeerapparaat bij u. De kans dat het gebruik van een
mobiele telefoon schadelijk is, is zeer klein. Voor de zekerheid is het verstandig
de mobiele telefoon zo ver mogelijk van de batterij te houden. Als de batterij
onder uw linker sleutelbeen is geplaatst, houdt u uw telefoon aan het rechteroor
en andersom. Als de batterij ter hoogte van de buik is geplaatst, dient hier geen
rekening mee gehouden te worden.

N E E M  C O N T A C T  O P  I N D I E N  U :    

Kort na het instellen uw stemming sterk verandert, u depressieve gevoelens
of een gedragsverandering bemerkt. 
Uw klachten toenemen en daarbij uw functioneren verslechtert. 
Uw hoofd- of stimulatiewonde rood, dik en pijnlijk is. 
De stimulator uit staat en u hem niet meer aan krijgt. 
De batterij aangeeft bijna leeg te zijn. Dit merkt u doordat de klachten
plotseling toenemen. 
U in toenemende mate problemen heeft met uw spraak. 
U in toenemende mate neigt te vallen. 
U een chirurgische ingreep of grote tandheelkundige behandeling moet
ondergaan. 
U een MRI-onderzoek moet ondergaan.

Als u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de DBS verpleegkundige
of neuroloog. Alle contactgegevens vindt u achteraan deze brochure.



C O N T A C T

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS 

AZ SINT JAN BRUGGE
 
Dienst Neurochirurgie
Dr. Alexander Janssen 

T: 050/45.23.00 
E: neurochirurgie@azsintjan.be
Maandag tot en met vrijdag van 8.00u – 17.00u

Dienst Neurologie
Dr. Bruno Bermgans  

T: 050/45.23.70
E:  neurologie@azsintjan.be 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00u - 17.00u

 
Parkinson- en DBS verpleegkundige 
Nanou Winter

T: 050/45.23.86
E: nanou.winter@azsintjan.be 
Maandag en donderdag van 8.00u - 17.00u 

Bij acute problemen buiten de kantooruren 
Spoedgevallen hulp AZ Sint-Jan 
Telefoon: 050/45.21.11
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C O N T A C T

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS 

AZ SINT LUCAS BRUGGE
 
Dienst Neurochirurgie—Neurologie
Dr. Gaëlle Vermeersch

T: 050/36.52.70
E: secnr@stlucas.be 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00u - 17.00u
 
 
Parkinsonverpleegkundige, AZ Sint-Lucas Brugge
Tania Lamote
E: tania.Lamote@stlucas.be 
 
Bij acute problemen buiten de kantooruren 
Spoedgevallen hulp AZ Sint-Lucas 
Telefoon: 050/36.91.12

AZ SINT JAN BRUGGE OOSTENDE
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C O N T A C T

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS 

Consultatie Neurochirurgie             T: 050 45 23 00
Dr. Nikolaas Vantomme
Dr. Stijn De Muynck
Dr. Alexander Janssen
 
Afdeling Neurochirurgie – C1         T: 050 45 31 30
Hoofdverpleegkundige, Bart Vandenbroucke
 
Sociale dienst                                T: 050 45 20 48
Johanna Duyck
 
Psychologe                                    T: 050 45 20 75
An Delaere 
Lut Craeynest

Midcare                                         T: 050 45 31 03
 
Intensieve Zorgen                          T: 050 45 30 45
 
Radiologie                                     T: 050 45 21 01
 
Indien u nog vragen hebt tijdens uw verblijf op de
verpleegeenheid, aarzel dan zeker niet om een
medewerker aan te spreken.

De dienst neurochirurgie van het AZ St.-Jan heeft deze informatiefolder met de
grootste zorg opgesteld. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. Mocht
deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ
St.-Jan, haar personeel en haar artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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