Dagboek hartfalen

In dit dagboek hartfalen kunt u dagelijks uw gegevens
bijhouden, zoals klachten en verschijnselen van hartfalen,
medicatie en gewicht. Hierdoor krijgen u en uw zorgverleners
inzicht in uw lichamelijke conditie en het verloop van uw ziekte.
Het dagboek is ook een hulpmiddel om de afstemming tussen u
en de verschillende zorgverleners te bevorderen.
Neemt u bij elk bezoek aan het ziekenhuis en aan uw huisarts dit dagboek
en uw actuele medicijnlijst mee. Naast dit dagboek ontvangt u ook
de brochure “Informatie over hartfalen”. Hierin leest u meer over wat
hartfalen is en hoe we u kunnen behandelen. Ook staan hier leefregels en
voedingsadviezen in.

De Hartfalenpolikliniek
De Hartfalenpolikliniek is onderdeel van de polikliniek Cardiologie. Binnen
de Hartfalenpolikliniek begeleiden hartfalenverpleegkundigen u en geven
u informatie. Bij toename van lichamelijke klachten en/of vragen zijn de
hartfalenverpleegkundigen uw aanspreekpunt.
Wanneer moet u contact opnemen?
U kunt altijd bij de hartverpleegkundigen terecht met uw vragen. U moet in
ieder geval contact opnemen als:
•
•
•
•
•
•
•
•

uw benen, enkels, vingers of buik dik worden;
schoenen of kleding strakker gaan zitten;
uw gewicht onverklaarbaar toeneemt (ongeveer twee kilo in drie dagen);
u meer last krijgt van kortademigheid, vermoeidheid, kriebelhoest of
droge kuchhoest;
u vocht vasthoudt in uw voeten, enkels en/of benen (bij vocht zijn er
putjes te drukken in de dikke enkels, voeten, benen);
u aanhoudend last heeft van een vol gevoel in de buik, buikpijn of
misselijkheid;
u in bed niet meer goed plat kunnen liggen terwijl dat eerst geen
probleem was;
u last heeft van pijn op de borst of hartkloppingen;

• u te maken krijgt met verwardheid en onrust;
• u ’s nachts vaker moeten plassen;
• u overdag minder moet plassen en de urine donkerder is.
Soms moet u voor bepaalde onderzoeken ter voorbereiding veel drinken.
Neem dan ook contact op met de hartfalenverpleegkundigen voor overleg.
Waar en wanneer kunt u ons bereiken?
De hartfalenverpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag tijdens het telefonisch spreekuur. Dit vindt plaats van 10.30
tot 11.30 uur. U kunt ons dan bereiken via de volgende telefoonnummers:
• Hartfalenpolikliniek Antoniushove:
• Hartfalenpolikliniek Bronovo:
• Hartfalenpolikliniek Westeinde:

088 979 47 78
088 979 82 58
088 979 28 87

U kunt ons ook altijd via e-mail bereiken, via mailadres
hartfalenpoli@haaglandenmc.nl.
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HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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