Hartbewaking
U bent opgenomen op de afdeling Hartbewaking in Meander Medisch Centrum in
Amersfoort. In deze folder krijgt u informatie over de gang van zaken op onze afdeling.
Op de Hartbewaking worden patiënten opgenomen die acute, intensieve verzorging en
bewaking van het hart nodig hebben.
Opname op de Hartbewaking is meestal een spoedopname. De speciaal geschoolde
verpleegkundigen en artsen zullen alles in het werk stellen om u en uw naasten goed op
te vangen. Tijdens uw opname wordt uw hart met behulp van apparatuur intensief
bewaakt.

Wie begeleiden u tijdens uw opname?
In Meander Medisch Centrum zijn cardiologen werkzaam. Onder hun leiding werken
arts-assistenten. Zij dragen zorg voor de dagelijkse uitvoering van uw behandeling.
Dagelijks komt de arts-assistent Cardiologie samen met de verpleegkundige bij u langs
om u te onderzoeken en uw situatie te bespreken. Tijdens deze ‘visite’ kunt u zelf ook
vragen stellen. Meerdere malen per week is één van de cardiologen hierbij aanwezig; dit
is niet altijd uw eigen cardioloog. Voor acute problemen is altijd een cardioloog
bereikbaar. Waar nodig wordt overlegd met uw eigen cardioloog over uw behandeling.
Wanneer u uw eigen behandelend arts wilt spreken, kunt u dit aangeven aan de
verpleegkundige. Deze maakt dan een afspraak voor u. Bij ontslag wordt voor u een
afspraak gemaakt op de polikliniek bij uw eigen cardioloog.

Verpleegkundigen
Gedurende uw opname wordt u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige
verzorgd. Bij hem of haar kunt u, en uw familie, met vragen terecht.
Als u een apart gesprek met een arts wenst, kan de verpleegkundige een afspraak voor
u maken.

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl
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 Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
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

Contactpersoon
We verzoeken u vriendelijk om tijdens uw opname één of twee personen aan te wijzen
als contactpersoon. Alleen deze contactpersoon krijgt desgewenst informatie over uw
situatie. Als het nodig is, kan de verpleegkundige contact opnemen met uw
contactpersoon. Met vragen kan uw contactpersoon bellen met de afdeling tussen
11.00 en 12.00 uur, en tussen 20.00 en 22.00 uur.

Telemetrie
Indien uw situatie stabiel genoeg is en de arts het verantwoord vindt, mag u uit bed.
Wij blijven uw hartritme observeren met behulp van telemetriebewaking. U draagt dan
een kastje dat uw hartritme draadloos doorzendt naar de centrale bewakingsmonitor.
Door het beperkte antennegebruik heeft telemetrie enkele beperkingen waar u
rekening mee moet houden:
 Meld het bij de verpleging als u de afdeling verlaat.
 Overleg met de verpleegkundige als u wilt douchen. Daarvoor is toestemming
van de arts-assistent nodig.
 Belangrijk: Waarschuw bij pijn op de borst direct de verpleegkundige door op
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de rode knop van de bel te drukken!
(Het kan zijn dat de verpleegkundige u via de intercom vraagt waarvoor u belt.)

Familiekamer
De afdeling Hartbewaking heeft een familiekamer. Hiervan kunnen uw naasten gebruik maken wanneer uw
situatie niet stabiel is of als u pas bent opgenomen.

Bezoektijden
Op de afdeling Hartbewaking zijn de bezoektijden:
 14.00 uur tot 15.00 uur
 18.30 uur tot 19.30 uur.
o In het weekend is er een extra bezoektijd van 10.30 tot 12.00 uur.
We vragen u met niet meer dan twee bezoekers tegelijk te komen.
Overige informatie over bezoekregelingen staan uitgebreid vermeld in de brochure Uw opname in Meander
Medisch Centrum.

Overplaatsing naar de verpleegafdeling
Wanneer uw situatie stabiel is en de arts het verantwoord vindt, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling
Cardiologie. Soms vindt overplaatsing op korte termijn plaats. Uw contactpersoon wordt hierover ingelicht.

Naar huis
Als behandeling in het ziekenhuis niet meer nodig is, mag u naar huis. De afdelingssecretaresse maakt een
afspraak voor u bij uw cardioloog en regelt indien nodig verder poliklinisch onderzoek.
Spreekuur cardiologen
De cardiologen werken in Meander Medisch Centrum op verschillende locaties:
dhr. drs. F. Spano: locatie Amersfoort;
dhr. dr. A. Mosterd: locatie Amersfoort, Baarn
dhr. dr. P.J. Senden: locatie Amersfoort
mw. drs. E.A. de Vrey: locatie Amersfoort
dhr.dr.B.J.G.L.de Smet: locatie Amersfoort.

dhr. drs. B.J.B. Hamer: locatie Amersfoort, Baarn
mw. drs. S.M. Roeffel: locatie Amersfoort
dhr. dr. P.W.H.M. Verheggen: locatie Amersfoort
dhr. drs. T.X. Wildbergh: locatie Amersfoort
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Vragen
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een meerdaagse opname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende
specialisme.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.
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