Afdeling B6
U bent opgenomen op de afdeling B6 Cardiologie en Interne geneeskunde in het
Meander Medisch Centrum. In deze folder krijgt u informatie over
de gang van zaken op deze afdeling.
Op B6 worden patiënten opgenomen die aandoeningen aan het hart hebben,
behandeling en bewaking van het hart nodig hebben. Het kan zijn dat u bent
opgenomen met pijn op de borst, een hartinfarct heeft en gedotterd bent, voor
hartkatheterisatie of pacemaker implantatie/vervanging gaat, hartritmestoornissen
heeft of bent opgenomen vanwege hartfalen. Opname op B6 is meestal een
spoedopname maar ook mensen met dagverpleging en nazorg vanaf de hartbewaking
worden op B6 verpleegd. Daarnaast heeft B6 een klein gedeelte interne geneeskunde
op de afdeling. De opnameduur is sterk wisselend en hangt af van de aandoening
waarvoor u bent opgenomen. De verpleegkundigen en artsen zullen alles in het werk
stellen om u en uw naasten goed op te vangen.

Wie begeleidt u tijdens uw opname?
De verpleegkundigen van de verpleegafdeling Cardiologie zijn uitgebreid geschoold op
het gebied van de cardiologie. Daarnaast werken er ook leerling verpleegkundigen. U
wordt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verpleegd. Bij hem of haar kunt u
terecht met al uw vragen.
Op de afdeling werken arts-assistenten onder supervisie van de cardiologen. Zij dragen
zorg voor de dagelijkse uitvoering van uw behandeling. Van maandag tot en met vrijdag
komt de arts-assistent Cardiologie bij u om u te onderzoeken en uw situatie te
bespreken. In het weekend alleen indien dit nodig is.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

U kunt tijdens deze 'visite' vragen stellen en er worden afspraken gemaakt met u over
de behandelmogelijkheden. Tweemaal per week loopt een van de cardiologen visite
samen met de arts-assistent, dit is niet altijd uw eigen cardioloog.
Het Meander Medisch Centrum verzorgt een deel van de opleiding tot cardioloog, een
aantal van onze arts-assistenten volgen deze opleiding.
De verpleegkundige kan een gesprek met de arts-assistent voor u plannen, eventueel
met uw partner of naaste, wanneer u daar behoefte aan heeft.
Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor een bezoek aan uw eigen cardioloog op de
polikliniek. Tijdens uw opname wordt u zo nodig begeleid door onze fysiotherapeut,
maatschappelijk werker of diëtiste. Daarnaast kan een geestelijk verzorger met u komen
praten als u daar behoefte aan heeft.

Telemetrie
Indien u wordt opgenomen met een hartritmestoornis of de arts vindt het belangrijk om
uw hartritme te observeren, dan krijgt u een telemetrie aangesloten. Telemetrie
betekent letterlijk: meten op afstand. Dit gebeurt via een kastje dat u bij u draagt. Op
uw borst krijgt u vijf elektroden geplakt die aan het kastje worden verbonden. Het kastje
registreert uw hartslag en stuurt de gegevens door naar een centrale bewakingsmonitor
op de afdeling Hartbewaking. De verpleegkundigen kunnen daar op een beeldscherm
continu uw hartritme in de gaten houden. Wanneer u een telemetrie krijgt, is er een
aantal beperkingen waar u rekening mee moet houden.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Vraagt u naar de folder ‘Telemetrie’ aan de verpleegkundige, om te lezen welke beperkingen dit zijn.

Contactpersoon
We verzoeken u vriendelijk om tijdens uw opname een of twee personen aan te wijzen als contactpersoon.
Hiernaar zal gevraagd worden tijdens het opnamegesprek. Alleen deze contactpersonen kunnen te allen tijde
informeren naar uw situatie. Aan derden mag geen informatie gegeven worden. De eerste contactpersoon is ook
de persoon die informatie met andere familieleden deelt. Als er veranderingen zijn in uw situatie brengt de arts of
verpleegkundige de eerste contactpersoon op de hoogte. Zijn er vragen van uw familie, dan kan de eerste
contactpersoon na 11.00 uur de afdeling bellen op telefoonnummer 033-8507260.

Televisieaansluiting en wifi
Alle kamers beschikken over digitale televisie. U kunt deze televisie activeren met behulp van een sms-dienst
waarna u deze voor een bepaalde periode kunt gebruiken. Betaling vindt plaats via uw eigen
bankrekening. Informeer bij onze verpleegkundigen, zij hebben een handige gebruiksaanwijzing voor u
beschikbaar. Wifi is gratis binnen Meander Medisch Centrum.

Aantal bezoekers
Op de eenpersoonskamers bepaalt de patiënt zelf hoeveel bezoekers hij/zij ontvangt tijdens de bezoektijden.
Uiteraard is het wel belangrijk dat de patiënt voldoende rust krijgt om goed te herstellen. Bezoek vindt alleen
plaats op de kamer van de patiënt; de loungeruimte op de afdeling en leestafel zijn uitsluitend voor gebruik van
de patiënt. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bezoekers kunnen koffie en thee halen op de afdeling.

Bezoektijden
Op B6 worden tijdelijk andere bezoektijden gehanteerd dan op andere afdelingen in het ziekenhuis.
De bezoektijden zijn:
 maandag tot en met vrijdag 14.00-20.00 uur
 in het weekend van 11.00-20.00 uur

Bezoekerstoiletten
Het toilet op de patiëntenkamer is alléén voor de patiënt.
Bezoekerstoiletten bevinden zich onder andere tegenover de balie op de afdeling. U herkent ze aan de groene
kleur op de muur.

Onderzoeken en behandelingen
Onderzoeken en behandelingen gaan tijdens de bezoektijden gewoon door.
Indien het onderzoek op de kamer plaatsvindt, vragen wij het bezoek de kamer te verlaten.

Naar huis
Als behandeling in het ziekenhuis niet meer nodig is, mag u naar huis. Een paar weken na uw ontslag wordt u op
de polikliniek verwacht. De serviceassistent maakt een afspraak voor u bij uw eigen cardioloog. U krijgt een lijstje
mee met de huidige medicatie zoals dat tijdens uw opname is ingesteld. Afhankelijk van het tijdstip van uw
ontslag krijgt u voor de eerste 24 uur medicatie mee. Hierna wordt de medicatie door uw eigen apotheek
bezorgd. Neemt u uw medicatielijstje altijd mee naar de cardioloog tijdens het polibezoek, zo is uw medicatie
altijd up-to-date.
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