cardiologie

Algemene informatie

U, of uw familielid/ naaste wordt opgenomen
op de afdeling cardiologie.
De verpleegkundige zal eerst een intake
gesprek met u voeren.
De kliniek cardiologie is een gespecialiseerde
afdeling van het ZGT, gevestigd op afdeling
3 Noord (route 3.1)
Hier worden patiënten behandeld, opgenomen
of overgenomen van de hartbewaking met
alle voorkomende hartaandoeningen.

Tijdens uw opname is de cardioloog uw
hoofdbehandelaar. De naam van de
cardioloog die verantwoordelijk is voor de
week (van vrijdagmiddag 12:00 uur tot de
vrijdagmiddag 12:00 uur daarna) staat op
het whiteboard dat hangt in uw kamer.
Tijdens de avond en nacht neemt de
dienstdoende cardioloog waar.

Artsen visite

Tussen 9.00 - 12.00 uur wordt er artsenvisite
gelopen. Het is prettig dat u rond deze tijd op
de afdeling bent.

Naast de behandeling van hartklachten zoals
hartritmestoornissen, hartklepafwijkingen of
andere hartspierziekten, besteden onze
cardiologen ook veel aandacht aan het
(opnieuw) voorkomen van risicofactoren voor
het ontstaan van hartziekten. Hierbij kunt u
denken aan een hoge bloeddruk, een te hoog
cholesterolgehalte en ongezonde
leefgewoonten.

Bezoektijden

Onderzoeken op de afdeling
cardiologie

Aan de patiënt wordt gevraagd om 2
contactpersonen op te geven. Met deze
contactpersonen nemen wij, indien nodig,
contact op.
Informatie over de patiënt wordt alleen aan
één van de contactpersonen verstrekt. Het is
de bedoeling dat de contactpersoon de
overige familieleden/ naasten op de hoogte
stellen.

De cardioloog en/ of arts-assistent/
verpleegkundig specialist zullen u lichamelijk
onderzoeken en vragen stellen.
Mogelijk is er aanvullend onderzoek nodig,
zoals:
 ECG
 Röntgenfoto van hart en longen
 Echo van het hart
 Inspanningstest
 Bloedonderzoek

Opname en ontslag

De tijd tussen opname en ontslag wordt
besteed aan het uitzetten van een
behandelplan. Als de uitslagen van de
onderzoeken bekend zijn, zal de arts u en uw
familie dit mededelen. Voor het ontslag zal
een voorlopige ontslagdatum besproken
worden.

Onze standaard bezoektijden zijn:
 13.45 uur tot 14.30 uur
 18.30 uur tot 19.30 uur
In overleg met de verpleegkundige kan
besloten worden om van deze tijden af te
wijken. Tevens verzoeken wij u om met niet
meer dan 2 personen op bezoek te komen.

Vragen

Als er tijdens uw verblijf vragen of
onduidelijkheden zijn, stel dan gerust uw
vraag aan de verpleegkundige. Hij of zij zal
uw vragen proberen te beantwoorden en u en
uw familie/ naasten zo goed mogelijk
informeren.

Aandachtspunten
 Wij verzoeken u zelf te zorgen voor
kleding/ pyjama en toiletartikelen.
 Tevens verzoeken wij u waardevolle
bezittingen zoals geld en sieraden mee te
geven naar huis.
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 Wilt u eten of drinken meenemen?
Overleg eerst met de verpleegkundige of
uw familielid een dieet heeft gekregen en
wat wel of niet meegenomen mag
worden.

Telefoonnummer

Afdeling 3 Noord kun u bereiken via
telefoonnummer 088 708 37 81
In verband met de verpleegkundige
overdracht en de verzorging van de
patiënten, verzoeken wij u vriendelijk niet te
bellen tussen 07.00 en 10.00 uur.

Vertel het ons

Graag horen wij hoe u de zorg in ZGT heeft
ervaren. Zo kunnen wij onze zorg verder
verbeteren. Deel uw mening, wensen en
suggesties via www.zgt.nl/vertelhetons
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