Afdeling Cardiologie
Eerste Hart Hulp, Coronary Care Unit en Verpleegunit Cardiologie
U bent - of uw naaste is - opgenomen op onze afdeling. We heten u van harte welkom! Wanneer u of uw
naaste wordt opgenomen in het ziekenhuis, komt er veel op u af. Wij doen ons uiterste best u die zorg en
aandacht te bieden die nodig is en waar u behoefte aan heeft. Met de juiste vriendelijkheid, professionaliteit,
betrokkenheid en verantwoordelijkheid proberen wij uw verblijf op onze afdeling zo aangenaam mogelijk te
maken.
De afdeling bestaat uit drie units: de Eerste Hart Hulp (EHH), Coronary Care Unit (CCU) en de verpleegunit
Cardiologie.
In de folder vindt u informatie over:
De Eerste Hart Hulp
 onderzoek/behandeling
 ontslag
 bezoek
De Coronary Care Unit
 afdelingsorganisatie
 artsenvisite
 bezoektijden
 bezoekregeling
 wat neemt u mee
 waken
De verpleegunit Cardiologie
 afdelingsorganisatie
 telemetriebewaking
 artsenvisite
 bezoektijden
 bezoekregeling

Welkom op de Eerste Hart Hulp (EHH)
Dit is de eerste unit waar u als cardiologische patiënt meestal terecht komt.
De unit bestaat uit 6 eenpersoons kamers. Iedere kamer is uitgerust met een bewakingsmonitor.
Bij de Eerste Hart Hulp wordt u opgevangen bij hartklachten. Tijdens de opvang op de EHH wordt u
behandeld door een arts-assistent cardiologie en/of cardioloog en een verpleegkundige van de
hartbewaking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde bewakingsapparatuur. Er is continu een
verpleegkundige aanwezig.
Onderzoek/behandeling
Op de EHH wordt u altijd bewaakt via een monitor tot duidelijk is wat er aan de hand is. De verpleegkundige
verzorgt de eerste opvang. Vervolgens worden er enkele onderzoeken gedaan, zoals een hartfilmpje (ECG)
en bloedonderzoek en controles van vitale functies, zoals lichaamstemperatuur, bloeddruk en zuurstof
gehalte.
De arts-assistent bespreekt de klachten met u en doet lichamelijk onderzoek.
De arts-assistent bespreekt zijn bevindingen met de cardioloog. Daarna zal de verpleegkundige de zorg
overnemen en nauw contact met de arts-assistent of cardioloog houden.
Het zal ongeveer 2 uur in beslag nemen voordat bekend is wat voor u het vervolgtraject zal zijn.
Er zijn drie mogelijkheden:
1.
Er moet nog vervolgonderzoek plaatsvinden en het verblijf op de EHH wordt hierdoor langer.
2.
U mag met ontslag.
3.
U wordt opgenomen op een van de twee andere cardiologische units.
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Ontslag
Als u met ontslag gaat kan dat op alle tijden van de dag zijn, dus ook ‘s avonds of ‘s nachts. Verdere
informatie krijgt u bij ontslag mee naar huis.
Bezoek
Bezoek wordt niet toegestaan op de Eerste Hart Hulp, omdat u slechts enkele uren op de EHH verblijft.
Familie, die u naar de Eerste Hart Hulp begeleidt, heeft de mogelijkheid om korte tijd in de nabijheid van de
EHH te verblijven. De verpleegkundige kan u vertellen waar dit is.
Indien duidelijk is dat u enkele uren op de Eerste Hart Hulp moet blijven, wordt uw familie verzocht naar huis
te gaan.
Telefoonnummer: (0475) 38 29 60
Uw familie kan te allen tijde informeren naar uw toestand.

Welkom op de Coronary Care Unit (CCU)
Op de CCU (Coronary Care Unit) wordt u verpleegd als u meer dan gewone zorg nodig hebt. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van geavanceerde bewakingsapparatuur.
Om het aantal bedden optimaal te kunnen benutten, is het mogelijk dat mannen en vrouwen naast elkaar op
een kamer worden verpleegd.
Afdelingsorganisatie
De afdeling CCU heeft 8 bedden. Er wordt gewerkt met patiënttoewijzing; dat wil zeggen per dienst houdt
een toegewezen verpleegkundige zich bezig met de totale verpleegkundige zorg rondom u. De dagelijkse
coördinatie wordt gedaan door een aangewezen CCU-verpleegkundige. Er werken ook gediplomeerde
verpleegkundigen die een opleiding tot CCU-verpleegkundige volgen.
Artsenvisite
Per week is er een cardioloog die dienst heeft op de afdeling. Deze cardioloog loopt dagelijks visite.
Dagelijks is er overleg tussen alle cardiologen, zodat uw behandelend cardioloog samen met de
dienstdoend cardioloog afspraken kan maken over uw behandeling.
Bezoektijden
De bezoektijden op de afdeling CCU zijn:
 ’s middags van 15.00 tot 16.00 uur,
 ’s avonds van 18.00 tot 19.30 uur.
Bezoekregeling


Om u voldoende rust te geven zijn maximaal twee bezoekers gelijktijdig toegestaan. Overige bezoekers
worden verzocht in de wachtruimte te wachten en niet op de afdeling rond te lopen.
 Vanuit hygiënisch oogpunt zijn in het hele ziekenhuis geen bloemen toegestaan.
 Heeft u vragen over de bezoektijden, bespreek dit dan met de verpleegkundige.
Wat neemt u mee
Tijdens uw verblijf op de afdeling CCU heeft u het volgende nodig:
 medicatie (inclusief zelfmedicatie) die u thuis gebruikt en een actueel medicatieoverzicht van uw
apotheek;
 toiletspullen;
 pyjama, ondergoed, pantoffels, ochtendjas;
 eventueel bril en/of gehoorapparaat;
 opbergdoosje voor uw bril of gehoorapparaat
 eventueel lectuur;
 eventueel een hoofdtelefoon (verkrijgbaar in het bezoekersrestaurant bij de hoofdingang).
Wij adviseren u weinig geld en liefst geen kostbaarheden mee te nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor
uw eigendommen.
Het gebruik van mobiele telefoons is verboden op de afdeling CCU.
Waken
Patiënten op de afdeling CCU hebben vaak meer dan gewone zorg nodig. Soms is het nodig of kan het
wenselijk zijn dat naaste familieleden dag en nacht bij een patiënt zijn. Hiertoe biedt het Laurentius
ziekenhuis enkele faciliteiten. De verpleging kan u hierover informeren.
Telefoonnummer: (0475) 38 25 01
Uw familie kan te allen tijde informeren naar uw toestand.
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Welkom op de verpleegunit Cardiologie
Op de verpleegunit cardiologie wordt u verpleegd als u cardiaal stabiel bent, maar wel nog zorg behoeft. U
kunt hier bewaakt worden door middel van telemetriebewaking.
Om het aantal bedden optimaal te benutten is het mogelijk dat mannen en vrouwen naast elkaar op een
kamer worden verpleegd.
Afdelingsorganisatie
Op de afdeling werken we met patiëntentoewijzing. Dit betekent dat er één verpleegkundige gedurende de
gehele dienst verantwoordelijk is voor het zorgproces rondom u of uw familielid. Deze verpleegkundige staat
u te woord als u vragen of problemen heeft.
Krijgt u een bepaald onderzoek of behandeling waar u graag meer informatie over wilt weten. Vraag dan de
verpleegkundige die over u gaat om informatie. Er zijn diverse folders waarin u de informatie nog eens rustig
kunt lezen.
De verpleegunit Cardiologie bestaat uit 23 bedden. Op 10 bedden bestaat de mogelijkheid om het hartritme
te bewaken via telemetrie. Dit wil zeggen dat u op afstand wordt bewaakt door de
CCU-verpleegkundige door middel van een zender die ten alle tijden gedragen dient te worden.
De telemetrie-bewakingsmonitor staat op de CCU en op de verpleegafdeling cardiologie.

Aandachtspunten bij telemetriebewaking
Voor een goede registratie van uw hartritme zijn enkele punten van belang:
 De elektroden (plakkers op de borst) laat u altijd zitten (ook tijdens de lichamelijke verzorging). Zo lang u
aangesloten bent aan de telemetriebewaking, kunt u zich helaas niet douchen.
 Mocht er een of meerdere elektroden losraken dan hoeft u deze niet zelf vast te plakken. De
bewakingsafdeling registreert het losraken en een verpleegkundige komt de elektroden weer bevestigen.
 De zender heeft een beperkte bereikbaarheid. Daarom kunt u gedurende deze bewaking op de afdeling
niet verlaten.
 Indien u uit bed mag van de arts, kunt u het zendertje d.m.v. een draagzakje bij u dragen.
 Mochten er tijdens het rusten of bewegen klachten ontstaan van welke aard ook, dan moet u dit altijd
melden aan de verpleegkundige.
Op de verpleegunit Cardiologie bestaat het team uit gediplomeerd verpleegkundigen, verpleegkundigen in
opleiding (BBL-leerlingen), stagiaires (BOL-leerlingen), een verpleegkundig specialist en de dienstdoende
cardioloog.
Artsenvisite
Per week is er een cardioloog die dienst heeft op de afdeling. Deze cardioloog loopt dagelijks visite.
Dagelijks is er overleg tussen alle cardiologen, zodat uw behandelend cardioloog samen met de
dienstdoende cardioloog afspraken kan maken over uw behandeling. Daarnaast vindt er tussen 10:00-12:00
uur visite plaats tussen de verpleegkundige die over u gaat en de dienstdoende cardioloog/verpleegkundig
specialist om zo de zorg te optimaliseren. Daarna bespreken we met u de nieuwe afspraken en
beantwoorden eventueel vragen.
De visiteronde is er voor u, dus stel gerust uw vragen!
In het weekend komt de dienstdoende cardioloog langs bij nieuw opgenomen patiënten en bij patiënten
waarbij nieuwe afspraken zijn gemaakt.
Bezoektijden
De bezoektijden op de verpleegunit Cardiologie zijn:
 ’s middags van 15.00 tot 16.00 uur,
 ’s avonds van 18.00 tot 19.30 uur.
Bezoekregeling


Om u voldoende rust te geven zijn maximaal twee bezoekers gelijktijdig toegestaan. Overige bezoekers
5





worden verzocht in de wachtruimte te wachten en niet over de afdeling rond te lopen.
Vanuit hygiënisch oogpunt zijn in het gehele ziekenhuis geen bloemen toegestaan.
Heeft u vragen over de bezoektijden, bespreek dit dan met de verpleegkundige.
Op de verpleegunit Cardiologie is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan.

Algemeen aandachtspunt
De verpleegunit Cardiologie is een afdeling met een laag voorspelbare zorg. Dit wil zeggen dat 24 uur per
dag ongeacht het tijdstip plotseling spoedopnames kunnen komen. Dit kan soms vervelend zijn voor de
nachtrust, maar dit is helaas niet altijd te vermijden.

Wij adviseren u weinig geld en liefst geen kostbaarheden mee te nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor
uw eigendommen.
Ontslag
Zodra het ontslag is geregeld en de ontslagpapieren in orde zijn gemaakt, kunt u met ontslag. Dit kan op elk
tijdstip van de dag. Als in de ochtend wordt besloten dat u met ontslag mag, kan het vaak in de middag
worden gerealiseerd. Soms heeft u nazorg nodig. Zodra dit is geregeld, gaat u met ontslag.
Telefoonnummer: (0475) 38 23 15
Uw familie kan te allen tijde informeren naar uw toestand.
Heeft uw 1e contactpersoon vragen over nieuwe afspraken, dan kan hij/zij het beste informeren in de
middag.
Familie die niet de eerste contactpersoon is, verzoeken wij informatie over u in te winnen via de 1e
contactpersoon.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de verantwoordelijke verpleegkundige van de betreffende unit.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl
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