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Als u deze folder krijgt, bent u net opgenomen op deze afdeling. In deze folder 
leest u over onze afdeling, werkwijze en wat u zoal verder kunt verwachten. De 
folder is ook bedoeld voor mensen die belangrijk voor u zijn. Bijvoorbeeld uw 
partner, uw familie en/of vrienden. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen 
met de afdeling Hartbewaking als u vragen heeft. Lees deze folder goed door. 

Een opname op de Hartbewaking is een ingrijpende ervaring. Wij begrijpen dit 
en zullen u tijdens de opname zo goed mogelijk begeleiden.

DE AFDELING EN ROUTE
De Hartbewaking vormt samen met de Eerste Hart Hulp en de Intensive 
Care de afdeling R1. De afdeling bevindt zich op de eerste verdieping en is te 
bereiken via route 14. De Hartbewaking bestaat uit éénpersoonskamers en is 
ingericht om speciale zorg en bewaking te geven. 

ZORG EN BEWAKING 
Op de Hartbewaking staat apparatuur om speciale zorg te geven en het hart te 
bewaken. Zo vindt u hier:

• Apparatuur om de hartslag, de ademhaling en/of de bloeddruk te onder-
steunen en te controleren. 

• Infuuspompen voor de toediening van vocht en medicijnen. 
De apparaten kunnen een alarm geven. U hoeft hiervan niet te schrikken. De 
verpleegkundigen weten wat dit signaal betekent. Ook als er geen verpleeg-
kundige te zien is, vindt er bewaking plaats. 

DE MEDEWERKERS
• Op de Hartbewaking regelen de cardiologen het medisch beleid. Op de 

Hartbewaking werken speciaal opgeleide verpleegkundigen volgens het sys-
teem van patiëntentoewijzing. Eén verpleegkundige is verantwoordelijk voor 
de zorg van één of meerdere patiënten. U kunt bij deze verpleegkundige 
terecht als u vragen of wensen heeft. Als u een arts wilt spreken, kunt u dat 
ook aan deze verpleegkundige vragen. 

• Naast de verpleegkundigen ontmoet u ook andere mensen op de Hartbewa-
king, zoals artsen, laboranten of voedingsassistenten.
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DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN
In de ochtenduren vindt de lichamelijke verzorging plaats. Er wordt eventueel 
bloed afgenomen en een ECG en/of een röntgenfoto van de longen en het hart 
gemaakt. Iedere ochtend komt er een cardioloog op de afdeling. Het is niet 
elke dag dezelfde cardioloog.

DE CONTACTPERSOON
Het is prettig als u één persoon aanwijst als contactpersoon en woordvoerder 
namens de familie. Wij geven de informatie over u dan aan deze contactper-
soon. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonlijke informatie altijd bij de 
juiste persoon terechtkomt. De contactpersoon kan ook altijd vragen hoe het 
met u is. Ook kan hij of zij de familie en andere mensen die belangrijk voor u 
zijn op de hoogte houden. 
 
Het telefoonnummer van de afdeling:  0344-674401.

DE BEZOEKTIJDEN
Op de Hartbewaking gelden aangepaste bezoektijden. 
De bezoektijden zijn: 
• 10.00-11.30 uur ‘s ochtends
• 15.00-16.30 uur ‘s middags
• 18.30-20.00 uur. ‘s avonds

Verder geldt op de Hartbewaking het volgende: 
• Wisselen van bezoek is toegestaan. Overleg dit eerst met de verantwoorde-

lijke verpleegkundige.
• Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek.
• Te veel en te lang bezoek kan erg belastend zijn. Wij vragen u het bezoek te 

regelen.

Kunt u niet komen tijdens de bezoektijden?
Overleg dan met de verpleegkundige of er andere bezoektijden mogelijk zijn. 
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HANDHYGIËNE
• Als u een kamer binnengaat en weer verlaat, moet u uw handen ontsmet-

ten(desinfecteren) met handalcohol. U vindt de handalcohol bij de ingang 
van elke kamer.

• Bent u verkouden? Vraag dan aan een verpleegkundige een mondkapje om 
u naaste te beschermen.

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN BENODIGDHEDEN
Het is prettig voor uzelf als u de volgende artikelen meeneemt: 

• Toiletartikelen (zeep, tandenborstel, tandpasta, deodorant, kam en  
scheergerei).

• Boeken, tijdschriften, leesbril, wekker, foto’s en muziek.
• Nachtkleding, ondergoed, kamerjas en pantoffels/slippers. 

Soms is het dragen van uw eigen nachtkleding niet mogelijk of onpraktisch. U 
krijgt dan een speciaal jasje dat op de afdeling aanwezig is.
Let op! Laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis.

MOBIEL BELLEN IS NIET TOEGESTAAN
Mobiel bellen is niet toegestaan op de afdeling. Het kan storing veroorzaken 
bij de medische apparatuur op de Hartbewaking. Ook als u niet belt, zendt 
uw mobiele telefoon straling uit die de apparatuur kan verstoren. U moet uw 
mobiel uitzetten. 

VOORZIENINGEN
Televisie, telefoon, radio en internet zijn gratis beschikbaar.

FAMILIEKAMER
Op de Hartbewaking is een familiekamer aanwezig. In overleg met de ver-
pleegkundige kan de familie deze kamer gebruiken als de situatie hier om 
vraagt.
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VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De  
medewerkers van de afdeling Hartbewaking geven u graag meer informatie. 
Ook kunt u ons benaderen met opmerkingen en/of klachten. We vinden het 
belangrijk dat u, uw familie en uw bezoek tevreden zijn over de behandeling 
op de Hartbewaking. Heeft u opmerkingen of klachten, dan horen wij dat 
graag. U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

HARTBEWAKING
 0344-674401 

AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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