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Inleiding
Uw naaste is opgenomen op afdeling Cardiologie. In deze folder
leest u informatie over de afdeling. Leest u de informatie zorgvuldig
door en bewaar deze goed, zodat u tijdens de hele periode van
opname en verblijf de informatie kunt nalezen.
Bezoektijden
Op afdeling Cardiologie gelden de volgende bezoektijden:
Van 15.15 tot 16.15 uur
Van 19.00 tot 20.00 uur
Op zaterdag en zondag is er op de afdeling ’s morgens nog een
extra mogelijkheid tot bezoek, namelijk: van 11.15 tot 11.45 uur.
Feestdagen
Tijdens de feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren, Koninginnedag,
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) gelden andere bezoektijden,
namelijk:
Van 11.15 tot 11.45 uur
Van 14.30 tot 20.00 uur
Contactpersoon / Informatieverstrekking
De verpleegkundige vraagt bij opname aan uw naaste, aan wie het
ziekenhuis inlichtingen mag geven over uw ziekte of behandeling.
Aan andere personen, dan de opgegeven contactpersonen, wordt
geen informatie verstrekt. De contactpersonen kunnen andere
familieleden / vrienden inlichten over de toestand van de patiënt en
doorgeven wanneer hij / zij bezoek kan ontvangen.
Wat neemt u mee voor uw naaste ?
• Telefoonnummers van twee contactpersonen
• De medicijnen die uw naaste gebruikt (in originele verpakking)
• Medicijnkaart
• Kaart van de trombosedienst
• Dieetvoorschriften
• Toiletartikelen
• Nachtkleding en ondergoed voor een paar dagen
• Ochtendjas
• Pantoffels
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Vragen?
Heeft u vragen over de medische of verpleegkundige behandeling
of andere vragen, stelt u ze gerust aan de verpleegkundige op
de afdeling. Hij/zij kan ervoor zorgen dat de vragen beantwoord
worden middels een gesprek met de zaalarts, verantwoordelijk
verpleegkundige of andere discipline.
Telefonische bereikbaarheid van de afdeling
Afdeling Cardiologie is bereikbaar onder de volgende
telefoonnummers:
0251Zaal
401
402
403
412 + 415
413 + 416

7.00-15.30
uur
265963
265976
265959
265964
265977

15.30-23.15
uur
265963
265963
265963
265964
265964

23.15-7.00
uur
265965
265965
265965
265977
265977

Wanneer u het telefoonnummer belt dat hoort bij de zaal waarop uw
naaste is opgenomen, krijgt u direct de verpleegkundige aan de lijn
welke verantwoordelijk is voor de zorg rondom uw naaste.
’s Morgens tussen 7.00 en 10.00 uur zijn wij bezig met de
verzorging van de patiënten. Wij verzoeken u vriendelijk tussen
deze tijden niet te bellen.
Ontslag
Wanneer de behandeling is afgerond en uw naaste mag naar huis,
zal de cardioloog of de zaalarts dit met uw naaste bespreken. Hij/
zij zal dan ook laten weten wat het eventuele vervolgtraject zal gaan
inhouden. Indien u het wenselijk vindt dat er een ontslaggesprek
plaatsvindt, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Hij/zij
zal een afspraak met u maken voor een gesprek, wanneer de
ontslagdatum bekend is.
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Nazorg
Het kan voorkomen dat uw naaste na ontslag zorg nodig heeft.
Omdat wij dit niet altijd kunnen inschatten, is het van belang dat
u in een vroeg stadium aangeeft welke problemen zich in de
thuissituatie voordoen. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u en uw
naaste in contact wordt gebracht met de liaisonverpleegkundige. De
liaisonverpleegkundige zal samen met u en uw naaste bekijken voor
welke zorg uw naaste in aanmerking komt en op welke termijn deze
zorg beschikbaar is.
Waar staan wij voor op afdeling Cardiologie en CCU
(Hartbewaking)
“Wij als verpleegkundig team van de afdeling Cardiologie / CCU
zijn de schakel in de professionele, multidisciplinaire zorg, met de
patiënt als uitgangspunt. Dit bereiken wij door open communicatie,
wederzijds respect en vertrouwen en door een hoge mate van
deskundigheid en flexibiliteit binnen de gemaakte afspraken.”
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