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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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Ontslaggesprek bij cardiologiepatiënten

Het volgende ziektebeeld/ ingreep is voor mij van 
toepassing:

• Hartinfarct
• Dotter/ stentplaatsing
• Hartfalen
• Hartkatheterisatie
• CABG
• Hartklepoperatie
• Hartritmestoornissen
• Cardioversie
• ICD/ Pacemaker
• Endocarditis

De volgende zaken over mijn medicijngebruik zijn met mij 
besproken:

• Ontslaggesprek door apothekersassistente
• Het belang van therapietrouw
• Formulier trombosedienst
• Vergoedingsformulier Ticagrelor
• Thuismedicatie is meegegeven
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Folders en poliafspraken:

Hartinfarct
- Folder hartstichting: Een hartinfarct. En dan?
- Folder Ikazia: Poliklinische hartrevalidatie
- Begeleidende brief Patiënt Journey appU bent aangemeld bij de 
BeterDichtbij app
- Poliafspraken:telefonische afspraak  GVC < 10 dagen na ontslag

Indien dotter- en stentplaatsing:
- Folder hartstichting: Dotteren en plaatsen van een stent en 
Hartkatheterisatie
- Indien via lies: kaartje Angioseal – 90 dagen bij u dragen+ Angio-Seal 
Patiënten Instructie

Hartfalen
- Folder hartstichting: Hartfalen wat is dat?
- Folder Ikazia: Dagboek hartfalen
- Begeleidende brief Patiënt Journey app
- U bent aangemeld bij de BeterDichtbij app
- Poliafspraken: Hartfalenverpleegkundige binnen 2 weken na ontslag met 
lab nierfunctie vooraf, cardioloog 4 tot 10 weken na ontslag in overleg met 
arts-assistent of cardioloog

Hartkatheterisatie
- Folder hartstichting: Hartkatheterisatie
- Poliafspraken: volgens verslag cardioloog na hartkatheterisatie
- Indien via lies: kaartje Angioseal – 90 dagen bij u dragen+ Angio-Seal 
Patiënten Instructie

CABG
- Folder hartstichting: Een bypassoperatie van de kransslagaders
- Folder Ikazia: Poliklinische hartrevalidatie
- Begeleidende brief Patiënt Journey app
- U bent aangemeld bij de BeterDichtbij app
- Poliafspraken: telefonische afspraak GVC < 10 dagen na ontslag
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Hartklepoperatie
-Folder hartstichting: Een hartklepaandoening wat betekent dat?
- Folder Ikazia: Poliklinische hartrevalidatie
- Begeleidende brief Patiënt Journey app
- U bent aangemeld bij de BeterDichtbij app
- Risicokaart endocarditis hartstichting
- Poliafspraken: telefonische afspraak GVC < 10 dagen na ontslag

 Hartritmestoornissen
- Folder hartstichting: Hartritmestoornissen
- Folder hartstichting: Boezemfibrilleren (alleen meegeven bij 
boezemfibrilleren)
- Poliafspraken: In overleg met cardioloog of arts assistent

Indien cardioversie:
- Folder Ikazia: Cardioversie

Indien ICD/ Pacemaker:
- Folder hartstichting: Pacemaker
- Folder Ikazia: ICD Implanteerbare Cardioverter – Defibrillator (deze is 
alleen van toepassing wanneer u een ICD heeft gekregen)
- Indien wond gelijmd: flyer Dermabond gekregen?
- Poliafspraken: Controleafspraak binnen 10 dagen bij de 
pacemakertechnicus en na 4 maanden  (bij pacemakervervanging 
telefonische afspraak na 4 maanden), cardioloog binnen 6 weken na 
ontslag (afspraak cardioloog niet nodig na pacemakervervanging)
- Pacemakerpas krijgt u van pacemakertechnicus

Endocarditis
- Folder Ikazia: Endocarditis
- Poliafspraken: In overleg met cardioloog of arts-assistent
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De volgende leefregels zijn met mij doorgenomen:

Lichamelijke verzorging ☐ Douchen is toegestaan
☐ Baden is toegestaan
☐ Douchen na … dagen
☐ Baden na … dagen
☐ … weken elastische kous dragen

Autorijden ☐  U mag …. dagen/ weken geen auto rijden
☐ U mag auto rijden

Tillen van zware 
voorwerpen

☐ Wel/ niet toegestaan tot …

Wondzorg ☐  Verschoon … dagen na ontslag dagelijks de 
pleister

☐  Tegadermpleister mag … dagen blijven zitten
☐ Hechtingen lossen vanzelf op

Dieet ☐ Vochtbeperking … ml
☐ Zoutbeperkt
☐ ……
☐ …...

Activiteiten/ sporten ☐  Gedurende … weken mag de arm aan de kant 
van de implantatie niet boven 
schouderhoogte bewogen worden.

☐  De arm aan de kant van de implantatie mag 
na … week weer worden belast met licht 
lichamelijk werk.

☐ … weken niet sporten.
☐ … weken niet fietsen.
☐ Geen beperking.

Overig:
• Indien nodig verwijzing andere disciplines
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Belangrijke telefoonnummers:
□  Poli cardiologie: 010-2975210
□  Gespecialiseerd Verpleegkundige Cardiologie: 010-2902475
□  Afdeling 6A: 010-2975261
□  Afdeling 6B: 010-2975264

Patiënt Tevredenheid Onderzoek
Om te weten hoe u onze zorg heeft ervaren tijdens uw bezoek aan de 
polikliniek of aan het einde van uw verblijf op de verpleegafdeling, kunnen 
wij u vragen deel te nemen aan ons online patiënttevredenheidsonderzoek 
(PTO). U ontvangt hiervoor via e-mail een verzoek tot deelname. Wilt u niet 
deelnemen aan ons PTO, zet dan in het zorgportaal ‘MijnIkazia’ bij 
‘vragenlijsten’ het vinkje op nee.
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We hebben u mening en ervaring over de zorg in Ikazia nodig! Zou u deze 
vragenlijst middels de QR-code willen invullen? Hartelijk dank voor uw tijd.
www.ikazia.nl
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