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Mevrouw, Mijnheer

U bent opgenomen op de afdeling hartbewaking. Met 
deze folder willen wij u de nodige informatie geven. 

Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met een van onze teamleden.

2 3

Bij opname

Een opname op de afdeling hartbewaking betekent dat uw 
ziektetoestand een voortdurende en intensieve controle 
vraagt van een aantal parameters zoals hartritme, 
hartfrequentie en bloeddruk. Daarom bent u voortdurend 
aan een observatiemonitor aangesloten. Deze monitor is 
op zijn beurt verbonden met een bewakingscentrale op de 
verpleegpost. 

De medicatie die u krijgt, spuiten we meestal rechtstreeks 
in een bloedvat in. U krijgt dan een intraveneuze leiding 
die verbonden is met infuuspompen om de medicatie met 
de juiste snelheid toe te dienen.

Afhankelijk van de omstandigheden waarin u wordt 
opgenomen, kan de tijd die nodig is om u te installeren, 
oplopen van dertig minuten tot een uur.

Uw verblijf

De cardioloog die voor de hartbewaking verantwoordelijk 
is, komt dagelijks (in de voormiddag) bij u langs. Dit 
betekent dat u niet dagelijks gezien wordt door uw 
persoonlijk behandelend arts.

Correcte afspraken en een dagelijkse evaluatie in het 
medisch dossier maken het voor elk van onze artsen 
echter mogelijk om op ieder moment een duidelijk beeld te 
vormen van uw toestand.



Artsen-cardiologen

•	 Dr.	Michel	Eycken
•	 Dr.	David	Raes
•	 Dr.	Philippe	Selleslagh
•	 Dr.	Michel	Vandermotte
•	 Dr.	Valerie	Vandermotte
•	 Dr.	Roeland	Vercauteren
•	 Dr.	Bernadette	Vergauwen	
•	 Dr.	Dimitri	Vermander

Bezoek

Wij vragen het bezoek te beperken tot de naaste
familieleden. Gezien de specificiteit van onze afdeling
is het beter om jonge kinderen (- 12 jaar) niet mee
naar de afdeling te brengen. Tevens verzoeken wij
het aantal bezoekers in de kamer telkens te beperken
tot twee.

Bezoekuren

•	 14	-	16	uur;
•	 19	-	20	uur.

De bezoekuren zijn vastgesteld in functie van de rust
en de verzorging. Wij verzoeken u om deze uren te
respecteren.

Als deze uren een probleem vormen voor uw bezoek,
kunt u zich richten tot het verpleegkundig personeel.
In de mate van het mogelijke zijn wij bereid om
specifieke afspraken te maken.
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Bloemen

Bloemen	 kunnen	dragers	 zijn	 van	 kiemen	of	 de	oorzaak	
zijn van een allergie, wat voor patiënten op de afdeling 
hartbewaking risico’s kan inhouden. Daarom vragen wij 
bezoekers om geen bloemen of planten mee te brengen.

Persoonlijke bezittingen

Breng	 enkel	 het	 strikt	 noodzakelijke	 mee	 naar	 het	
ziekenhuis. Waardevolle bezittingen laat u best thuis. 
Indien u toch in het bezit bent van waardevolle voorwerpen 
die u niet mee kan geven aan familie of vrienden, graag 
deze bewaren in uw kluisje in de kast.

Uw identiteitskaart is noodzakelijk bij de opname in het 
ziekenhuis. Tijdens uw verder verblijf hebt u dit niet meer 
nodig. U hebt voor geen enkele behandeling of onderzoek 
geld nodig. 

Wat kunt u wel meebrengen

•	 toiletgerief;	
•	 bril,	een	boek;	
•	 pantoffels;	
•	 kamerjas;	
•	 eventueel	hoorapparaat.

Een	 handdoek,	 washandje,	 nachtjapon	 of	 pyjama	 hebt	
u pas nodig op het ogenblik dat we u naar een andere 
verpleegafdeling overbrengen.



Patiënteninformatie

Alle ziekenhuismedewerkers zijn gebonden aan het 
beroepsgeheim.	 Voor	 informatie	 kan	 de	 familie	 altijd	
terecht bij een verpleegkundige of bij de arts. De informatie 
die wij telefonisch meedelen zal altijd beperkt zijn.

Wanneer de familie uitgebreidere informatie wenst, kan 
deze zich altijd richten tot een verpleegkundige of een 
afspraak maken met de behandelend arts.

De familie kan ons dag en nacht bereiken op het 
telefoonnummer 03 443 35 05. Wij vragen u om (indien 
mogelijk) steeds dezelfde persoon van de familie ons te 
laten contacteren.  Liefst niet tussen 8 en 10.30 uur. Deze 
persoon kan dan de andere familieleden op de hoogte 
brengen van uw toestand.

Telefoneren

U bent telefonisch bereikbaar en u kunt zelf ook naar 
buiten telefoneren. Omwille van het storende karakter, 
stellen wij enkel in uitzonderlijke omstandigheden een 
telefoontoestel ter beschikking.

Wij beschikken graag over een telefoonnummer zodat we 
altijd iemand kunnen bereiken.
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Wegwijzer

In de centrale hal neemt u de lift naar de tweede 
verdieping en volgt u route 231.

Nuttige telefoonnummers

•	 Telefooncentrale:		 tel.	03	443	30	11
•	 Afdeling	hartbewaking:		 tel.	03	443	35	05
•	 Consultatie	cardiologie:		 tel.	03	443	35	71
	 	 fax:	03	443	30	02
•	 Spoedgevallen/100:		 tel.	03	443	39	00
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