Cardiologie

Uw verblijf op afdeling F1

Naam patiënt:……………………………………………..............
Uw hoofdbehandelaar

Uw hoofdbehandelaar is de specialist die tijdens uw opname in het ziekenhuis
verantwoordelijk is voor uw diagnose, behandeling en de voortgang van uw
zorg. Uw hoofdbehandelaar blijft altijd betrokken bij uw zorg. Ook als de
dagelijkse zorg aan een andere arts wordt overgedragen (bijvoorbeeld een
zaalarts, collega medisch specialist of Physician Assistent).
Uw hoofdbehandelaar is ……………………………….................................
Specialisme:……………………………………………………...............................

Vragen?

Tijdens uw verblijf hebt u vooral contact met de verpleegkundigen. Zij
staan voor u klaar wanneer u vragen hebt over de dagelijkse verzorging,
uw medicijngebruik, operatie, leefregels en gang van zaken op de afdeling.
Vragen kunt u stellen aan de arts die op dat moment uw behandelaar is. Dit
kan uw hoofdbehandelaar zijn, maar ook een andere arts.

Welkom

U bent opgenomen op de afdeling Cardiologie (F1).

De afdeling

Op deze afdeling zijn patiënten opgenomen met problemen aan het hart.
U bent opgenomen voor onderzoek en/of behandeling. Verpleegkundigen
en specialisten geven u uitleg over het onderzoek, de behandeling en de
verzorging.
Op het moment dat u opgenomen wordt, kan het zijn dat uw behandelend
arts geen dienst heeft op de verpleegafdeling. Eén van de andere cardiologen
neemt dan uw behandeling tijdelijk over tot u weer naar huis gaat.
Bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek ziet u uw eigen behandelend
arts terug. Als het nodig is, zal er overleg zijn met uw “eigen” arts.

De behandelende cardiologen zijn:
M.J. Joosten
W.J.P. Flu
Y.T. Klip
A.J. Pérez-Matos
H.P. Swart
D.E.P. de Waard
V.J. Mathot

Om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt er verpleegd
volgens het systeem van patiëntentoewijzing.
Dit houdt in dat er tijdens de dag-, avond- en nachtdienst één van de
aanwezige verpleegkundigen de totale zorg voor u heeft en voor u en uw
naaste(n) het vaste aanspreekpunt is.

De medewerkers

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis hebt u naast artsen en verpleegkundigen
te maken met andere medewerkers zoals:
• afdelingssecretaresse
• zorgassistenten
• voedingsassistenten
• medewerkers van de huishoudelijke dienst
• stagiaires
• medewerkers van het laboratorium, röntgenafdeling, fysiotherapie, diëtiek
maatschappelijk werk en geestelijke verzorging.

Daarnaast kunnen de verpleegkundig consulenten hartrevalidatie en
hartfalen bij u langskomen.

Bezoektijden

Dagelijks
van 16:00 uur tot 20:00 uur.
Zondags extra van 11:00 uur tot 11:30 uur.

Uw verblijf

Alle medewerkers van de afdeling F1 proberen uw verblijf in het ziekenhuis zo
plezierig mogelijk te maken. Als er toch zaken zijn waar u niet tevreden over
bent, kunt u die altijd bespreken met uw verpleegkundige of de unitleider van
afdeling F1.
Unitleider: mw. G.A.T. Wolfswinkel

Informatie

Wij vragen u om 1 persoon als contactpersoon aan te wijzen. Als er vragen
zijn, kan deze persoon contact opnemen met de verpleegkundige.
T: 0515 - 48 86 80.
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Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl

