
 
 

 
 

 
 

 

Hartfalenpoli 

 
Uw behandelend cardioloog heeft u of uw partner doorverwezen naar de Hartfalenpoli. In deze folder kunt u 
lezen wat de Hartfalenpoli voor u kan betekenen. 
 
De Hartfalenpoli 

Op de Hartfalenpoli begeleidt een gespecialiseerd verpleegkundige patiënten met hartfalen. Hartfalen wil 
zeggen dat de pompkracht van de hartspier onvoldoende is, waardoor het lichaam te weinig zuurstof krijgt 
en er problemen ontstaan. 
 
Hartfalen is een chronische aandoening, dat betekent dat het wel behandeld kan worden, maar niet 
genezen. Door de behandeling zult u veelal toch in staat zijn om dingen te doen en u prettig te voelen. De 
hartfalenverpleegkundige kijkt samen met u naar uw gezondheid en maakt een behandelplan hoe u met 
hartfalen om kunt gaan. 
 
Waarvoor is een hartfalenspreekuur? 

 Praktische informatie over uw ziekte en leefregels. 
 Bespreken van problemen ten gevolge van uw ziekte. 
 Informatie over nazorg: hartfalenrevalidatie. 
 Begeleiding bij het regelen van hulp thuis. 
 Medische controle: lichamelijk onderzoek, een hartfilm, bloedonderzoek en een foto van de longen. 
 Informatie over medicijnen en gebruik hiervan. 
 Informatie over aanpassingen van het eet- en drinkpatroon. 
 Informatie over aanpassingen van leefgewoonten. 
 
Bereikbaarheid Hartfalenpoli 

Hartfalenverpleegkundigen 
Kim Luijten-Finders 
Hilde Evers-Corpelijn 
Bereikbaar tijdens kantooruren 
Tel: (0475) 38 29 26 
 

Bij acute situaties belt u 112 

 

 
U kunt altijd via het secretariaat Cardiologie een boodschap doorgeven. De hartfalenverpleegkundige neemt 
dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Poli Cardiologie 
Bereikbaar maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.00 uur 
Tel: (0475) 38 26 94 
 
Vragen 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of 
contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige. 
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Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
www.lzr.nl 
 
Patiëntencommunicatie Laurentius ziekenhuis 
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