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Verpleegafdeling
3A/3E
Cardiologie
Inleiding
U bent of wordt opgenomen op de afdeling Cardiologie. De afdeling bestaat uit
hartbewaking (3E) en de verpleegafdeling (3A).
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Afdelingsmanager
Op verpleegafdeling 3A en 3E (hartbewaking) is de afdelingsmanager mw. G. van Venrooij.
Bezoektijden hartbewaking (verpleegafdeling 3E)
Dagelijks van 11.00 -12.00 uur, van 13.30 – 14.30 uur en van 19.00 - 20.00 uur. Maximaal drie bezoekers per
patiënt.
Wilt u gedurende de tijd dat u op deze afdeling wordt verpleegd geen bloemen, bloemstukken en fruitschalen
mee laten brengen. Voor de rust van de patiënten is er op de kamers geen telefoon aanwezig.
Bezoektijden verpleegafdeling 3A
Dagelijks van 13.30 – 14.30 uur en van 19.00 – 20.00 uur.
Extra bezoektijd op zaterdag, zondag en feestdagen van 11.00 – 12.00 uur. Maximaal drie bezoekers per
patiënt.
Afdelingsregels verpleegafdeling 3A
● U mag zonder toestemming de etage niet verlaten.
● Bij klachten moet u direct de verpleegkundige waarschuwen.
● Op het planbord tegenover de balie kunt u zien welke verpleegkundige de zorg voor uw kamer heeft.
Visite lopen
Elke dag loopt de dienstdoende cardioloog (of eventueel de arts-assistent) visite op de afdeling. Er is een
dienst van maandag t/m donderdag en een dienst van vrijdag t/m zondag.
Tijdens uw opname kan het zijn dat u de cardioloog waar u onder behandeling bent, niet aan uw bed ziet.
Uw cardioloog heeft in die week een ander programma of is afwezig.
Spoedeisende problemen in avond, nacht en weekend
Bij spoedeisende problemen in avond, nacht en weekend doet vaak de arts-assistent het eerste onderzoek,
waarna hij/zij de cardioloog op de hoogte brengt van de bevindingen. Afhankelijk hiervan zullen de
noodzakelijke maatregelen getroffen worden.
Vragen over de behandeling
Indien u vragen of klachten heeft over de behandeling, kunt u die met de verpleegkundige bespreken. De
verpleegkundige zal deze zo nodig voorleggen aan de cardioloog.
Ontslag
Voorlopige ontslagdatum
Op uw bedsideterminal staat een voorlopige ontslagdatum (VOD). Dit is een streefdatum. De cardioloog
beslist over de definitieve ontslagdatum en de verpleegkundige informeert u tijdig hierover.
Ontslaggesprek
Voordat u naar huis gaat, vindt een ontslaggesprek met een verpleegkundige plaats. Hiervoor wordt een
afspraak met u gemaakt, liefst samen met een familielid. Tijdens dit gesprek worden de voorgeschreven
medicijnen, leefregels en eventuele poliklinische vervolgafspraken met u besproken. U krijgt dan ook
ontslagpapieren en eventueel recepten. Het komt regelmatig voor dat nadat de uitslag van een onderzoek
bekend is de cardioloog besluit dat u nog diezelfde dag met ontslag mag. Het ontslaggesprek vindt dan plaats
op het moment dat u wordt opgehaald.

Spreekuren op de polikliniek
De cardiologen houden op wisselende dagen spreekuur op de locaties Helmond, Deurne, Asten en Gemert.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw behandelend cardioloog
of aan de verpleegkundige van de afdeling.

Telefoonnummers en adressen

Verpleegafdeling 3A
T: 0492-59 56 66
Verpleegafdeling 3E (hartbewaking)
T: 0492-59 56 67
Eerste Hart Hulp
T: 0492 - 59 56 68

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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