Hartbewaking
Cardiac care unit (CCU)

U, een familielid of vriend(in) van u is zojuist opgenomen op de cardiac care unit
(CCU) van de zorgeenheid cardiologie, locatie 5 D 66. Op de CCU worden patiënten
met hartklachten verpleegd die extra zorg nodig hebben op het gebied van
hartritmebewaking.
In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. De
afdeling bestaat uit een centrale balie met bewakings-monitoren en vijf patiëntenkamers
(twee tweepersoons- en drie eenpersoonskamers). De patiënt staat in verbinding met
een bewakingsmonitor bij het bed en bij de centrale balie. Een team van gespecialiseerd
verpleegkundigen en artsen kan dan tijdig reageren op de veranderingen in de lichamelijke
conditie.
Er wordt intensief samengewerkt met andere afdelingen zoals de eerste hart hulp (EHH) en
de zorgeenheid cardiologie/cardiochirurgie, locatie 5B. Veel onderzoeken vinden plaats op
de functieafdeling cardiologie zoals hartecho, inspannings-ECG, hartkatheterisatie, dotteren,
pacemakerimplantatie, enzovoorts. Tevens kunnen tijdens de behandeling andere disciplines
worden ingeschakeld, zoals fysiotherapie, diëtetiek en medisch maatschappelijk werk.
Artsenvisite
Elke ochtend lopen de verpleegkundige, de arts-assistent en de cardioloog de dagelijkse ronde
langs de patiënten. Er worden dan afspraken gemaakt over de behandeling. Dit is een goed
moment om vragen te stellen aan de arts. De arts geeft op die momenten een korte update van
de gezondheidstoestand van de patiënt. Via de verpleegkundige kunt u altijd een persoonlijk
gesprek aanvragen met de behandelend arts.
Informatie verstrekken
De hartbewaking is dag en nacht telefonisch bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.
Om de informatie over de patiënt in goede banen te leiden, is het wenselijk dat u of uw naaste
een contactpersoon kiest. Deze persoon onderhoudt het contact tussen het ziekenhuis en
familie over de gezondheidssituatie van de patiënt. De naam en het telefoon-nummer van deze
contactpersoon is bekend op de afdeling en staat in het verpleegkundig dossier. Telefonische
informatie over de patiënt verstrekken artsen en verpleegkundigen in principe alleen aan de
contactpersoon. Dit ter bescherming van de privacy van de patiënt.
Mocht er om een persoonlijk gesprek met de behandelend arts worden gevraagd, dan dienen de
patiënt en de contactpersoon hiervan op de hoogte te zijn en bij voorkeur is de contactpersoon
aanwezig bij dit gesprek. Een persoonlijk gesprek met de behandelend arts vindt plaats op
afspraak en zal hoogst waarschijnlijk aan het eind van de dag zijn.
Overplaatsing
Wanneer minder intensieve zorg vereist is, volgt overplaatsing naar de zorgeenheid cardiologie/
cardiochirurgie, locatie 5B. Deze bevindt zich op dezelfde etage als de hartbewaking.
In sommige gevallen is het nodig om het hartritme op afstand te bewaken. Dit wordt
telemetriebewaking genoemd. Meestal wordt een overplaatsing tijdig aangekondigd. Bij een
nieuwe spoedopname is dit echter niet altijd mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Bezoek
De bezoektijden zijn van 11.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur. De behandeling en
verzorging gaan tijdens de bezoekuren gewoon door. Het kan dus voorkomen dat uw bezoek
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gevraagd wordt even de kamer te verlaten en in de wachtruimte aan het einde van de gang te
wachten. U wordt verzocht de bezoekduur af te stemmen op de toestand van de patiënt cq.
medepatiënt.
Gelieve niet met meer dan twee personen tegelijk te komen. Mensen die last hebben van
verkoudheid, griep of andere besmettelijke ziekten, kunnen hun bezoek aan u beter uitstellen.
U of uw medepatiënten kunnen extra vatbaar zijn. In verband met hygiëne zijn planten niet
toegestaan. Bloemen zijn wel welkom.
Telefoon, radio en televisie
Op de hartbewaking zijn televisie en radio niet aanwezig. Indien gewenst kan televisie geregeld
worden. Mobiele telefoons mogen gebruikt worden met de restrictie dat deze tijdens de
verzorging en contact met de arts of verpleegkundige uit staat. Tevens dient de ringtone uit te
staan.
Vragen
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met CCU/hartbewaking locatie
5 D 66 telefoon (020) 444 3956. In verband met de verpleegkundige overdracht gelieve niet te
bellen tussen 7.30 - 8.00 uur, 15.00 - 15.30 uur, 23.00 - 23.30 uur.
Uw hoofdbehandelaar is:
Datum:
Naam:
Specialisme:
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Datum:
Naam:
Specialisme:
Poliklinische arts:
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