Afdeling 5 HMC
Westeinde
Cardiologie

Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie (C5) van HMC
Westeinde. In deze folder vindt u informatie over uw verblijf op
de afdeling.

De verpleegafdeling
De afdeling C5 bestaat uit een verpleegafdeling, de shortstay
(dagopname) en de CCU (hartbewaking). Op de afdeling bevindt zich ook
de hartkatheterisatiekamer. Hier gebeuren onder andere de volgende
ingrepen: dotteren, hartkatheterisatie en pacemakerimplantatie.
Op de verpleegafdeling zijn één-, twee- en vierpersoonskamers. De
shortstay heeft per kamer vijf bedden. Op de hartbewaking zijn acht boxen
voor patiënten die intensieve zorg en voortdurende observatie nodig
hebben.
Op de afdeling wordt “gemengd verpleegd”. Dit betekent dat mannen
en vrouwen samen op een meerpersoonskamer kunnen liggen. Als u
hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat vertellen aan de verpleging. Als het
mogelijk is, houden wij rekening met uw wens.
Het team
Op onze afdeling werken verpleegkundigen en verpleegkundigen in
opleiding. Uw verzorging gebeurt per dag zoveel mogelijk door dezelfde
verpleegkundige. Hij of zij is uw vaste aanspreekpunt. De zorgmanager
heeft de leiding over de afdeling Cardiologie. De arts-assistent en
cardioloog zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg.
Dagelijks komt de zaalarts aan uw bed om visite te lopen met de
verpleegkundige. Twee keer per week is er een uitgebreide visite. Dit
betekent dat een cardioloog samen met de zaalarts en de verpleegkundige
bij de visite aanwezig is.
Balie
In het midden van de afdeling bevindt zich de balie van de
afdelingssecretaresse. Zij regelt de afdelingsadministratie en maakt
onder andere uw poliklinische afspraak. Als één van uw naasten
(met uw toestemming) een arts wil spreken, kan hij of zij bij de

afdelingssecretaresse tussen 10.00 en 14.30 uur een afspraak maken. Het
telefoonnummer van afdeling C5 is 088 979 21 34.

Opname in het ziekenhuis
Voorbereiding
Voor uw verblijf in het ziekenhuis heeft u enkele persoonlijke spullen nodig.
De volgende artikelen moet u van huis meenemen als u opgenomen wordt:
• de medicijnen of een lijst met medicijnen die u thuis gebruikt;
• toiletartikelen;
• pantoffels of slippers;
• kamerjas en ondergoed;
• nachtkleding.
Een verpleegkundige ontvangt u op de dag dat u wordt opgenomen. Zij
brengt u naar uw kamer. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen en
informeert u over de gang van zaken op de afdeling.
Wij raden u aan om geen geld en kostbaarheden mee te nemen naar het
ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Het
is mogelijk om geld of kostbaarheden in bewaring te geven in een kluis bij
de beveiliging van het ziekenhuis.
Zo lang u patiënt bent, mag u de afdeling niet verlaten. Omdat u een
hartziekte heeft (gehad), willen wij u namelijk zo goed mogelijk in de gaten
houden. Moet u de afdeling verlaten voor een onderzoek, dan zorgt de
verpleegkundige dat u daar naartoe gebracht wordt. Op de afdeling zijn
diverse zitjes waar u gebruik van kunt maken als u even van uw kamer wilt.
Als u uw bed kunt verlaten, vragen we u gepaste kleding te dragen.
Telemetrie
Patiënten bij wie het hartritme bewaakt wordt, krijgen een telemetrie. Dit is
een kastje dat we gebruiken om uw hart te bewaken. De verpleegkundigen
van de hartbewaking bewaken uw hartritme. Op de hartbewaking bevindt
zich een monitor waarop het hartritme te zien is. Meer informatie kunt u
vinden in de folder over telemetrie.

Contactpersonen
Als u opgenomen wordt, heeft u eerst een gesprek met een
verpleegkundige. Zij vraagt u om twee namen van contactpersonen op te
geven. HMC (Haaglanden Medisch Centrum) kan als dat nodig is met een
van de contactpersonen contact opnemen. Het ziekenhuis geeft alleen
informatie over u aan de contactpersoon die u bij ons heeft opgegeven. Wij
gaan ervan uit dat de contactpersonen elkaar en andere familieleden op
de hoogte houden. De arts en de verpleegkundige houden rekening met
de wet op de privacy bij hun afweging wat ze telefonisch kunnen vertellen
over u en wat niet.
Maaltijden
Op afdeling C5 werken voedingsassistenten. Zij zorgen voor de
verstrekking van uw maaltijden, koffie, thee enz. U kunt zelf uw warme
maaltijd uitkiezen en dit invullen op het maaltijdkeuzeformulier dat
u van de voedingsassistent krijgt. De broodmaaltijd serveren wij
vanuit een buffetwagen. U kunt ook hierbij zelf een keuze maken. De
voedingsassistent kan u daarbij helpen.
U kunt eten van thuis mee (laten) nemen. Uit hygiënisch oogpunt is
het niet toegestaan om het eten op de afdeling op te warmen of in de
afdelingskoelkast te bewaren.
Telefoon
U kunt een telefoon huren. U moet hiervoor een formulier invullen dat
verkrijgbaar is bij de verpleegkundige. De kosten worden berekend op basis
van KPN-tarieven. Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan op
de verpleegafdeling. Op de CCU (hartbewaking) is dit niet toegestaan.
Als u op een meerpersoonskamer ligt, is het niet toegestaan te telefoneren
tussen 22.00 uur en 07.30 uur. Dit voor de rust van de andere patiënten
op uw kamer. Wilt u tussen deze tijden telefoneren? Dan kan dat in het
dagverblijf, zodat andere patiënten er geen hinder van ondervinden.
Televisie
Het gebruik van de televisie aan uw bed is gratis. U kunt aan de
verpleegkundige een afstandsbediening vragen.

Roken
HMC Westeinde is een rookvrij ziekenhuis. In het hele ziekenhuis mag niet
gerookt worden. Mocht u problemen hebben doordat u niet kunt roken?
Bespreek dit dan met de verpleegkundige of met de arts.
Geestelijke verzorging
Als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand van de geestelijke
verzorging, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. In HMC
Westeinde zijn een pastor, dominee, pandit en imam werkzaam.

Dagindeling
06.00 - 07.30 uur: De nachtdienst wekt u om controles te doen, zoals
uw bloedsuiker prikken en uw bloeddruk, pols en
temperatuur meten. Op de shortstay wordt er bij
sommige patiënten bloed geprikt en een ECG gemaakt.
07.30 - 07.45 uur: Verpleegkundige overdracht van de nacht- aan de
dagdienst, de verpleegkundige leest uw rapportage.
07.30 - 08.45 uur: Ontbijt wordt geserveerd en de verpleegkundige komt
medicijnen brengen.
08.00 - 11.00 uur: U wordt zo nodig geholpen met wassen en aankleden.
10.30 uur:
Koffieronde.
09.30 - 11.30 uur: Artsenvisite.
11.00 - 11.30 uur: Patiënten op de afdeling worden in en uit bed geholpen.
De verpleegkundige deelt medicijnen uit en doet indien
nodig een bloedsuikercontrole.
12.00 - 13.00 uur: Lunch wordt geserveerd.
13.00 - 13.30 uur: Bezoekuur CCU.
13.00 - 15.00 uur: Verzorgingsronde.
15.00 - 15.15 uur: De avonddienst leest uw dossier door.
15.30 - 19.30 uur: Bezoekuur verpleegafdeling Cardiologie.
17.00 - 18.00 uur: Warme maaltijd en medicijnen worden uitgedeeld.
19.00 - 19.30 uur: Bezoekuur CCU.
19.30 - 20.00 uur: Koffieronde.
20.00 - 22.00 uur: Verzorgingsronde.
22.00 - 22.30 uur: Medicijnen worden uitgedeeld.

22:45 - 23.00 uur: Verpleegkundige overdracht van de avond- naar de
nachtdienst.
23.00 - 06.00 uur: Nachtrust.
De dagindeling van de CCU (hartbewaking) kan hiervan afwijken.

Bezoektijden
De bezoektijden van de verpleegafdeling Cardiologie zijn van
15.30 - 19.30 uur. Er mogen dan maximaal drie bezoekers per patiënt komen.
Op de shortstay mag er één persoon tussen 08:00 en 19:30 uur bij
de patiënt blijven. Ook hier geldt dat er tussen 15:30 en 19:30 uur
maximaal drie bezoekers per patiënt kunnen komen. Voor de CCU zijn de
bezoektijden van 13.00 - 13.30 uur en van 19.00 - 19.30 uur. Er mogen dan
maximaal twee bezoekers per patiënt komen.
Mocht uw bezoek niet in de gelegenheid zijn om tijdens de reguliere
bezoekuren te komen? Dan kunt u hierover een afspraak maken met de
verpleegkundige.

Ontslag
De arts vertelt u wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het kan zijn dat u
na uw verblijf in het ziekenhuis hulp thuis nodig heeft. De verpleegkundige
en de transfermedewerker van HMC Westeinde regelen samen met u en/of
uw naasten de nazorg die u nodig heeft.
U heeft een ontslaggesprek met de verpleegkundige van de afdeling. U
krijgt dan uitleg over eventuele medicijnen en vervolgafspraken.
U krijgt een kaartje mee naar huis van het telefonisch spreekuur. Mocht
u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u met het volgende
telefoonnummer contact opnemen: 088 979 18 13. U kunt ons ook mailen,
via nazorgcardiologie@haaglandenmc.nl.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar huis kunt, zijn er de volgende
mogelijkheden:
• De rolstoelbus of ligtaxi: u heeft een machtiging nodig van uw
ziektekostenverzekeraar, anders betaalt u deze kosten zelf.
• De ambulance: de kosten hiervan worden vergoed door de
ziektekostenverzekeraar als er een medische noodzaak is. De verpleging
regelt dit vervoer dan voor u.

Vragen en klachten
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen
aan de verpleegkundige of arts van de afdeling.
Als u ontevreden bent over uw behandeling of verblijf in HMC Westeinde,
dan stellen wij het op prijs als u dit meldt bij de direct betrokkene en/of
de leidinggevende van de afdeling. Lukt het niet om tot een oplossing te
komen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris, telefoon
088 979 18 18. U kunt ook een klachtenformulier invullen. Dit formulier is
verkrijgbaar in de centrale hal en is te vinden op de website
www.haaglandenmc.nl.
Als uw verblijf prettig is verlopen, dan horen wij dat natuurlijk ook graag
van u!
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