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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Bereikbaarheid Hartfalenverpleegkundigen Ikazia
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Rechtsreeks telefonisch bereikbaar;
• van 08.30 - 09.30 uur en
• van 15.30 - 16.30 uur

T 010 - 297 55 99

E hartfalenpoli@ikazia.nl

A Beter DichtBij App; U wordt hiervoor automatisch aangemeld.

website: www.ikazia.nl/specialisme/cardiologie/polikliniek-hartfalen

Heeft u (buiten de telefonische spreekuren) een dringende vraag over 
hartfalen, die niet tot de volgende dag kan wachten?

• bel 010 - 297 52 10 (poli cardiologie, bereikbaar op werkdagen tot 
16.30 uur)

• òf bel uw huisarts.
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2. Inleiding Dagboek Hartfalen
Dit dagboek hebt u ontvangen van de hartfalenpolikliniek . Het is een 
belangrijk hulpmiddel voor u en voor uw artsen en andere hulpverleners.

• Het is van groot belang dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis of uw 
huisarts dit dagboek meeneemt.

• Neem ook altijd een Actueel Medicatie Overzicht mee (niet ouder dan 
3 maanden) of de doosjes medicijnen die u op dat moment gebruikt !

In dit dagboek staan onder andere afspraken die met u zijn gemaakt over de 
vocht- en natriumbeperking.

Zelf kunt u dagelijks uw gewicht opschrijven.

In dit dagboek wordt in een overzicht aangegeven over wellek onderwerpen 
u voorlichting krijgt.

Achter in dit boekje is er ruimte voor bijzonderheden, vragen en overige 
afspraken.

Als het dagboek vol is kunt u een nieuwe aanvragen bij de 
hartfalenverpleegkundige.

Bereikbaarheid hartfalenverpleegkundigen Ikaziaziekenhuis: zie pagina 3 
van dit boekje
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3. Persoonlijke Richtlijnen

Vochtbeperking:
U wordt geadviseerd maximaal ......................... ml per dag drinken.

Bij de totale hoeveelheid vocht die u per 24 uur drinkt, horen alle koude en 
warme dranken en ook bijv. soep, vla, yoghurt en appelmoes. (Denk ook aan 
fruit wanneer u dat meer dan één stuks per dag gebruikt)

Natriumbeperking
U mag maximaal 2000-2400 mg natrium per dag gebruiken = 5 a 6 gram 
zout (zout bestaat voor 40 % uit natrium).

Wilt u meer weten over een vocht- en natriumbeperking? Lees dan de 
volgende informatiefolders van de Nederlandse Hartstichting
• ‘Hartfalen. Wat is dat?’     en   ‘Eten naar Hartelust.’

Dagelijks wegen
Wij adviseren u om dagelijks te wegen, als het kan in de ochtend na het 
urineren en voor het aankleden en ontbijt. Mocht het zo zijn dat u vocht 
vasthoudt, dan zal dat meestal zichtbaar worden doordat uw gewicht 
toeneemt.

Dagelijks bewegen
Het is belangrijk dat u iedere dag beweegt, o.a om uw conditie op peil te 
houden. U kunt bijvoorbeeld wandelen of fietsen. Tijdens uw bezoek aan de 
hartfalenpolikliniek vertellen we welke mogelijkheden er nog meer zijn om 
uw conditie te behouden.

Relvante informatie vindt u op de volgende website:
• heartfailurematters.org (nederlandstalig) én bij de Nederlandse 

Hartstichting.
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4. Wanneer contact opnemen?

Wij adviseren u contact op te nemen met de hartfalenverpleegkundige of 
(huis)arts bij:

• Toename of afname van uw gewicht met 2 kg of meer binnen 2-3 
dagen;

• Toename kortademigheid (overdag en/of ‘s nachts);

• Onrust ’s nachts, of rechterop moeten slapen dan u gewend bent;

• Sneller of onregelmatige hartslag, hartkloppingen;

• Duizeligheid;

• Misselijkheid, braken of diarree;

• Pijnlijk of vol gevoel in uw bovenbuik, verminderde eetlust;

• U minder gaat urineren overdag en meer ’s nachts;

• U last krijgt van een droge prikkelhoest;

• Opgezette enkels/voeten;

• Afname concentratievermogen;

• Toename vermoeidheid.
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5. Gewichtscontrole (1)

datum gewicht datum gewicht
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Gewichtscontrole (2)

datum gewicht datum gewicht

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



9

Gewichtscontrole (3)
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Gewichtscontrole (4)
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6. Ruimte voor bijzonderheden / vragen / afspraken
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