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Geachte mevrouw, meneer,
Voor u ligt het Patiënten Informatie Dossier bestemd voor (ouders van)
kinderen die een hartoperatie of hartkatheterisatie ondergaan. Zoals u
ziet bevat dit Patiënten Informatie Dossier veel informatie. Deze informatie
is op verschillende momenten in de behandeling van belang; u
hoeft dus niet direct het hele dossier te lezen.
Geadviseerd wordt om na ontvangst de volgende onderdelen te lezen:
•

De rest van deze inleiding.

•

Hoofdstuk 2. Deze informatie is afgestemd op de specifieke situatie
van uw kind.

Ter voorbereiding op de opname kunt u hoofdstuk 3 (Het kinderhartcentrum
van het WKZ) en hoofdstuk 4 (Opname) lezen. De overige
hoofdstukken leest u zodra u daaraan behoefte heeft of zodra ze
betrekking hebben op de situatie van uw kind.

3

Tot slot
Omwille van de leesbaarheid is in de tekst steeds gekozen voor de
mannelijke vorm, zowel wanneer het om uw kind als de verschillende
zorgverleners gaat. Waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.
Daarnaast kan het voorkomen dat er informatie in dit dossier staat die niet op
uw kind van toepassing is. In de tekst wordt altijd duidelijk aangegeven voor
wie de informatie bestemd is.
Wij hopen met dit Patiënten Informatie Dossier een bijdrage te leveren aan een
zo goed mogelijke voorlichting en begeleiding rondom de opname en
behandeling van uw kind.
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van het Kinderhartcentrum,
Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht,
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Het Kinderhartcentrum Utrecht-Veldhoven
Het Kinderhartcentrum is een samenwerkingsverband tussen:
•

het Wilhelmina Kinderziekenhuis

•

het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven

De kindercardiologen en kinderhartchirurgen zijn gespecialiseerd in het
behandelen van kinderen met aangeboren hartafwijkingen.
Uw kind kan voor een kort bezoek aan de polikliniek op een van de twee
locaties komen. U hoeft dus niet ver te reizen voor bijvoorbeeld een
controlebezoek.
Voor een hartkatheterisatie of een hartoperatie wordt uw kind opgenomen in
Utrecht. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig voor deze behandelingen. Een
gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen zorgt voor uw kind
tijdens de opname.
De zorgverleners uit de centra werken nauw met elkaar samen. De nazorg na
een ingreep gebeurt weer op de locatie waar vandaan verwezen is.
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Gegevens zorgverleners/ziekenhuis
Zorgverleners buiten het WKZ
•

Behandelend kinderarts, naam
Telefoonnummer

•

Huisarts, naam
Telefoonnummer

Zorgverleners binnen het WKZ
•

Kindercardioloog

•

Cardiochirurg

•

Cardioanesthesist

Eerstverantwoordelijke verpleegkundige tijdens de opname
•

Voor afdeling Leeuw

•

Voor afdeling Pelikaan
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Telefoonnummers
•

Polikliniek Kinderhartcentrum 					

088 75 547 00

(Voor het maken van afspraken)
Maandag tot en met vrijdag van
8.30-12.00 uur en van 13.30 en 16.30 uur.
•

Secretariaat opnameplanning 					

088 75 540 02

•

Afdeling Leeuw (verpleegpost) 					

088 75 547 25

•

Afdeling Pelikaan/Intensive care
Tijdens kantooruren 								088 75 547 22
Buiten kantooruren:
-

Unit 1 											088 75 547 31

-

Unit 2 											088 75 547 45

•

Maatschappelijk werk 							via de verpleegafdeling

•

Pedagogisch medewerker 						via de verpleegafdeling

•

Geestelijke verzorging 							via de verpleegafdeling

Voor dringende vragen en in noodgevallen kunt u de volgende
nummers kiezen:
•

Tijdens kantooruren 9.00 - 16.30 uur, telefoonnummer 088 75 540 00.
Als u dit nummer kiest, bent u verbonden met de telefooncentrale
van het WKZ. Aan de telefonist vraagt u om doorverbonden te
worden met de dienstdoende kindercardioloog.

•

’s Avonds, ’s nachts, in de weekenden en op feestdagen,
telefoonnummer 088 75 540 00.
Als u dit nummer kiest, bent u verbonden met de telefooncentrale
van het WKZ. Aan de telefonist vraagt u om doorverbonden te worden
met de dienstdoende arts-assistent kindergeneeskunde. Deze zorgt er
zonodig voor dat de kindercardioloog u terugbelt.
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Adressen
Postadres WKZ
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
Bezoekadres WKZ
Lundlaan 6 (De Uithof)
3584 EA Utrecht
Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen
Postbus 132
3720 AC Bilthoven
Telefoonnummer 030 65 946 56
Fax: 030 65 636 77
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 9.00 - 16.00 uur
Website: www.aangeborenhartafwijking.nl
Nederlandse Hartstichting
Website: www.hartstichting.nl
Meer informatie? Kijk dan op:
www.kinderhartcentrum.nl
www.hetwkz.nl
www.keikiz.tv
www.kindenziekenhuis.nl
www.jadokterneedokter.nl
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