6A Cardiologie
afdelingsinformatie

Beter voor elkaar
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Het team van 6A heet u welkom op de verpleegafdeling.
In deze folder krijgt u de belangrijkste informatie in het kort. Voor alle
verdere wetenswaardigheden verwijzen we u naar de rode informatiemap
op de zaal.
Afdeling 6A
T 010 297 52 61

Bezoekadres
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
T 010 297 50 00
www.ikazia.nl

Verantwoordelijke verpleegkundige
Per dienst is één verpleegkundige verantwoordelijk voor uw zorg. Met al uw
vragen kunt u bij haar/hem terecht.
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Verantwoordelijke behandelaar
Verantwoordelijk voor uw behandeling is de cardioloog. Hij/zij wordt op de
afdeling ondersteund door een zaalarts. Deze zaalarts loopt elke dag visite
tussen 09:00 en 11:30. Maandag en donderdag vindt de visite samen met
de cardioloog plaats.
Op de andere werkdagen kijkt de cardioloog op afstand mee. In het
weekend is geen officiële visite. Een cardioloog is wel bereikbaar voor alle
belangrijke vragen.
Een familiegesprek met de zaalarts is na afspraak op alle werkdagen
mogelijk.
De gesprekken worden bij voorkeur gepland tussen 14:30 en 15:30.

Contactpersonen
Bij het opnamegesprek vragen wij u naar uw (max. 2) contactpersoon(en).
Alleen de door u aangewezen contactpersonen krijgen telefonische
inlichtingen over uw gezondheidstoestand.

Telefonische bereikbaarheid
Voor inlichtingen kunt u het beste bellen tussen 11:30 en 12:00 uur, na de
artsenvisite.
Onze afdelingstelefoon is echter 24 uur bereikbaar.
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Bezoektijden
Uw bezoek is dagelijks welkom tussen 15:00 en 19:30 uur.
Per bed zijn 2 bezoekers toegestaan.
Onderzoeken en behandelingen gaan ook tijdens bezoektijd door. Het kan
dus voorkomen dat u niet aanwezig bent als uw bezoek langskomt.

Rusttijden
De afdeling heeft rusttijden van 13:00 tot 14:00 uur en na 22:00 uur. We
verzoeken u hiermee rekening te houden als u gebruik maakt van uw
mobiele telefoon.

Telemetrie
Als u bij ons op de afdeling opgenomen wordt is de kans groot dat u een
telemetriekastje aangesloten krijgt. Hiermee registreren wij uw hartritme.
U dient met zo’n kastje op de etage te blijven.
De kastjes werken op een batterij. Deze batterij wordt dagelijks door de
avonddienst verwisseld. Het kan voorkomen dat dit ook tussendoor nog
nodig is. Dat geldt ook voor de plakkers die u op uw borst heeft. U mag met
dit kastje niet douchen.
Op het kastje kunnen wij niet zien of u pijn op uw borst hebt. Bij klachten
altijd de verpleegkundige waarschuwen.

Kostbaarheden
Wij adviseren u om waardevolle spullen en/of geld mee naar huis te laten
nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen

Vragen opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft bespreek die dan met uw
verpleegkundige. Ook de teamleider is altijd bereid tot een gesprek.
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Ontslag
Tijdens uw opname overlegt de verpleegkundige met u of er eventueel hulp
voor thuis geregeld moet worden. Als dat zo is schakelt hij/zij de
transferverpleegkundige in. Deze is verantwoordelijk voor het organiseren
van de nodige thuiszorg of voor opname in een verzorging– of
verpleeghuis.
De transferverpleegkundige bespreekt met u en uw contactpersoon de
zorgvraag.
Soms wordt uw ontslag enige dagen tot één dag van te voren
aangekondigd. Vaak hoort u echter tijdens de artsenvisite dat u met ontslag
mag. Op korte termijn moet dan vaak veel geregeld worden. Wij vragen uw
begrip voor eventuele wachttijden.
Wij kunnen in overleg vervoer naar huis voor u regelen. U moet er echter
rekening mee houden dat de ziektekostenverzekering in veel gevallen de
vervoerskosten niet vergoedt.

Dag van ontslag
Ga niet zonder papieren van de afdeling. U krijgt meestal mee:
• afsprakenkaart;
• medicijnlijst;
• recepten;
• evt. folders;
• verpleegkundig overdracht voor bijv. thuiszorg;
• ontslagenquête.
Heeft u suggesties ter verbetering van onze zorg? Laat het ons horen!
Wij wensen u een aangenaam verblijf op afdeling 6A.
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