Uw verblijf op de hartbewaking
(CCU)

Beter voor elkaar
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Misschien is dit de eerste keer dat u (of uw familielid / relatie) in het
ziekenhuis wordt opgenomen, misschien heeft u een dergelijke situatie al
eerder meegemaakt.
In ieder geval is een ziekenhuisopname op een hartbewakingsafdeling voor
iedereen een ingrijpende gebeurtenis. Vooral op de eerste opnamedag krijgt
u veel indrukken en informatie te verwerken. Daarom hebben wij een aantal
zaken voor u op een rijtje gezet.
Zo kunt u alles over onze afdeling nog eens nalezen.
• De hartbewaking;
• De verpleegkundigen;
• De cardiologen.
Als er problemen zijn bij het functioneren van uw hart, kunt u worden
opgenomen op de afdeling hartbewaking.
Hartbewaking betekent dat u 24 uur per dag bewaakt wordt via
monitorcontrole door de verpleegkundigen van de afdeling hartbewaking.
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De hartbewaking
De CCU (= coronairy care unit) ofwel de hartbewaking zit aan het einde van
de gang van verpleegafdeling 6A.
Hier vindt gespecialiseerde zorg en behandeling plaats indien dit
noodzakelijk is.
Er zijn 6 kamers (boxen) waar alle apparatuur aanwezig is om u te kunnen
bewaken. Regelmatig zullen er controles plaatsvinden, zoals het meten van
de bloeddruk, het afnemen van bloed, het maken van een ECG (hartfilmpje).
U zult meestal medicijnen nodig hebben die soms via een infuus worden
toegediend.
In verband met de beperkte ruimte en de vele (elektrische) apparatuur kunt
u geen bloemen en/of planten in uw kamer hebben. Als u weer naar de
‘gewone’ afdeling gaat is dat wel weer mogelijk.
Het gebruik van mobiele telefoons is absoluut verboden. Uw telefoon mag
ook niet op de stand-by stand staan.
Wij raden u aan om kostbare bezittingen mee naar huis te geven.
Het is prettig als één familielid / relatie als contactpersoon fungeert.
Te allen tijde kunnen inlichtingen bij ons worden verkregen.
T 010 297 51 26 of T 010 297 56 20

Bezoek
De bezoektijden op de hartbewaking zijn van:
10.30 – 11.30 uur.
16.00 - 17.00 uur.
19.00 – 20.00 uur.
Er mogen twee bezoekers per bezoektijd komen.
Bezoek van jonge kinderen kunt u beter even met de verpleegkundige
overleggen.
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De verpleegkundigen
In ons ziekenhuis wordt volgens het “Patiënt gerichte model” gewerkt.
Dat betekent dat u zoveel mogelijk verzorgd wordt door dezelfde
verpleegkundige.
De u toegewezen verpleegkundige is voor u een belangrijke schakel tussen
u en andere zorgverleners tijdens uw verblijf op de hartbewaking.
De verpleegkundige maakt samen met u afspraken over de verzorging,
begeleidt u bij uw ziekte, geeft zonodig uitleg over de door de arts gestelde
diagnose en behandeling en geeft u advies voor de toekomst.
Omdat u tijdens uw verblijf op de hartbewaking zeer goed geobserveerd
wordt, komt de verpleegkundige vaak bij u om u te controleren.
Als u geen intensieve bewaking meer nodig heeft, verhuist u naar de
verpleegafdeling cardiologie. Hier wordt men ‘gemengd’ verpleegd. Dames
en heren liggen samen op een zaal.
Het is mogelijk dat u nog wel ‘bewaakt’ moet worden. Dit gebeurt dan via
zogeheten telemetrische bewaking. Op de hartbewaking kunnen de
verpleegkundigen uw hartritme op de monitor blijven volgen.
U heeft ‘plakkers’ op uw borst, die via een kastje verbonden zijn met een
monitor op de hartbewaking.
Voor informatie en vragen kunt u altijd terecht bij uw verpleegkundige of bij
de teamleiding van de afdeling.
De teamleider is mevrouw H. Kuipers
Als u televisie of een telefoon heeft aangevraagd via Patientline en u
verhuist van de hartbewaking naar de afdeling dan kunt u dit via
telefoonnummer 9 doorgeven.
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De cardiologen
De cardioloog bepaalt welke medicijnen nodig zijn en welke therapie voor u
het beste is. Hij of zij overlegt met u of er verder onderzoek gedaan zal
worden en hij bespreekt met u uw revalidatieschema.
Dit schema is een richtlijn van activiteiten voor de fase van herstel waar u
zich in bevindt. Deze revalidatie is heel belangrijk om uw hart te laten
wennen aan steeds meer lichamelijke activiteit (arbeid).
Dagelijks, meestal ’s morgens en ’s middags, wordt er door de specialisten
en/of hun assistenten ‘visite’ gelopen.
De cardiologen van het Ikazia Ziekenhuis zijn:
• mevrouw R. Djaberi
• mevrouw M.A. Eefting - Koper
• mevrouw dr. M.E. Emans
• mevrouw A.G. van Ginkel
• mevrouw S.M Kanhai
• mevrouw L. Klieverik
• de heer D. Neumann
• de heer dr. G.J. Nollen
• mebrouw dr. P.R.W. de Sauvage Nolting
• mevrouw S.K. Zoet-Nugteren
Uw familie kan een afspraak maken om met een arts te spreken.
Dat kan via de verpleegkundige. Dit gesprek is met de arts-assistent tussen
16.00 en 18.00 uur.
Het is ook mogelijk om een afspraak op een ander tijdstip te maken.
Wij wensen u een goed verblijf op onze afdeling.
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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.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Hartbewaking (CCU), uw verblijf op de
800271-NL / 2018-07

