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Welkom

Van harte welkom bij ons op de dagbehandeling. U ontvangt deze brief als 
eerste kennismaking met de dagbehandeling Hartcatheterisatiekamer. Wij 
willen u zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken op de dagbe-
handeling. Op de dagbehandeling zelf kunt u ook informatie (brochures) 
krijgen over uw behandeling en staan verpleegkundigen u graag te woord.

Locatie dagbehandeling

U vindt de dagbehandeling Hartcatheterisatiekamer op de vierde etage van 
de E-vleugel bij de Hartcatheterisatiekamer. U meldt zich bij het secretariaat 
van de Hartcatheterisatiekamer om vervolgens in de wachtruimte plaats te 
nemen. Een verpleegkundige van de dagbehandeling zal u komen ophalen 
om u op de dagbehandeling op te nemen.

De dagbehandeling

De dagbehandeling is dicht bij de behandelkamers van de Hartcatheterisatie-
kamer. Het kan zijn dat u voor de hele dag op de dagbehandeling wordt 
opgenomen of dat u tijdelijk even op de dagbehandeling verblijft. Wanneer u 
de nacht moet overblijven gaat u over naar de cardiologie verpleegafdeling 
B4West. Op de dagbehandeling kunnen maximaal zeven patiënten verpleegd
worden. Onze patiënten komen voor verschillende behandelingen aan het 
hart. De duur van sommige behandelingen is niet altijd van te voren goed in 
te schatten. Tijdens de behandeling kan de cardioloog besluiten de behande-
ling uit te breiden of juist te stoppen om eerst met collega’s uw situatie te 
bespreken en te bekijken wat het beste voor u is. 
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Daarnaast is het mogelijk dat een spoedsituatie (hartinfarct) zich aanmeldt en 
deze patiënt voor u behandeld moet worden. 

Al deze genoemde factoren kunnen van invloed zijn op uw wachttijd. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. De dagbehandeling verpleegkundige zal u 
hierover informeren. De dagbehandeling heeft variabele openingstijden. U 
kunt ons telefonisch bereiken (achterzijde brochure).

Medewerkers

Gedurende de dag is er een vast team aan verpleegkundigen werkzaam op 
de dagbehandeling. Zij werken onderling nauw samen met artsen, verpleeg-
kundig specialist en hartcatheterisatie medewerkers. Indien mogelijk, wordt u 
tijdens uw verblijf op de dagbehandeling door een vaste verpleegkundige 
verpleegd.

Praktische zaken

Wij vragen u geen waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis 
(sieraden, geld). Voor uw behandeling wordt u namelijk verzocht alle sieraden 
af te doen, dit ook uit hygiënisch oogpunt. 

Neemt u voor de zekerheid nachtkleding en toiletspullen mee. En daarnaast 
uw eigen medicatie met een overzicht van uw actuele medicatiegebruik. Dit 
is te verkrijgen bij uw apotheek.

Op de dagbehandeling zijn sanitaire voorzieningen aanwezig. Boven uw bed 
hangt een scherm dat u gratis toegang geeft tot internet, radio, televisie en 
telefonie. Alleen voor het bellen naar mobiele nummers moet u betalen. 
Tevens is er gelegenheid om van de zithoek gebruik te maken
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Bezoek

In verband met de kleinschaligheid van onze afdeling is het niet mogelijk 
gedurende de opname uw bezoek / begeleiding op de dagbehandeling
te laten verblijven. Dit ook gezien de onvoorspelbaarheid rondom de wacht-
tijd voor behandeling. Bezoek is toegestaan kortdurend bij het opnamege-
sprek en na de behandeling door 1 persoon.

Uitzondering kan gemaakt worden wanneer u even telefonisch contact met 
ons opneemt over de reden van uw gewenste continue verblijf. In het 
ziekenhuis zijn faciliteiten aanwezig om o.a. wat te eten en te drinken.

Bij vertrek van het begeleidend bezoek worden afspraken gemaakt en
vastgelegd hoe de contactpersoon te bereiken is. Na de behandeling
kunt u even komen kijken hoe het met uw partner/ familielid gaat.

Behandeling

De verpleegkundigen of Verpleegkundig Specialist van de dagbehandeling 
kunnen u uitleg geven over uw behandeling op de Hartcatheterisatiekamer.
Stel gerust uw vragen aan hen.

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag:
088 75 501 00 / 088 75 502 50

Bij vragen over uw opname of na uw ontslag kunt u telefonisch contact
opnemen met onze Verpleegkundig Specialist: Margje Brummel-Vermeulen.

Telefonisch spreekuur Verpleegkundig Specialist op woensdagochtend van
10.00 -11.00 uur: 088 75 749 13



Naar huis

De verpleegkundige vertelt u wanneer u weer naar huis mag. Zij bespreekt 
dan met u of u thuis nog leefregels dient op te volgen. 

Wij wensen u een goed verblijf.

Divisie Hart & Longen
Dagbehandeling Hartcatheterisatiekamer
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