Met deze brochure willen we u
informatie geven over de afdeling
cardiologie/nefrologie en
hartbewaking / CCU.
Voor meer informatie kan u steeds
terecht bij het verpleegkundig team
van de dienst.

De afdeling cardiologie / nefrologie
Op deze dienst worden patiënten opgenomen die speci
fieke medische en verpleegkundige zorgen nodig hebben
met betrekking tot het hart of de nieren.

Hartbewaking / CCU
Op deze dienst worden patiënten opgenomen die speci
fieke medische en verpleegkundige zorgen nodig hebben.
De apparatuur waarmee uw familielid is verbonden heeft
een bewakingsfunctie voor het volgen van o.a. hartritme,
ademhaling, bloeddruk. Er is ook apparatuur voor het
geven van infusen en medicatie.
De meeste patiënten hebben zuurstof nodig. Dit kan
worden gegeven via een masker of een neusbril.
De verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om specifieke
zorgen te verstrekken en worden hierin bijgestaan door de
arts. Wanneer uw familielid geen specifieke zorgen meer
nodig heeft, dan kan hij/zij overgeplaatst worden naar de
afdeling. Dit is steeds op advies van de arts.

Bezoek
Voor al onze patiënten is rust een belangrijk onderdeel van
hun herstel.
Gelieve daarom het bezoek zo rustig mogelijk te houden
en het aantal familieleden per bezoekmoment (max 4 per
sonen op Hartbewaking) te minimaliseren.
Gelieve de privacy van de medepatiënten te respecteren en
geen spelende kinderen op de gang te laten.
Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegelaten op Hartbe
waking. Uitzonderingen hierop worden gemaakt door de
hoofdverpleegkundige of de verpleegkundige die instaat
voor de verzorging van uw familielid.
Tijdens de namiddagverzorging zal er gevraagd worden de
kamer even te verlaten zodat we in alle rust en privacy de
nodige zorgen kunnen toedienen.

Dit houdt ook in dat deze contactpersoon alle informatie
die hij/zij krijgt doorgeeft naar de andere familieleden.
Gelieve het telefoonnummer en de naam van de contact
persoon door te geven aan de verpleegkundige.
Bij belangrijke veranderingen in de toestand van uw
familielid, zal deze persoon verwittigd worden door de
verpleegkundige of de behandelende geneesheer.

Persoonlijke bezittingen en attenties
Op Cardiologie wordt toiletgerief en nachtkledij voorzien
door de familie.
Op Hartbewaking is het dragen van nachtkledij moeilijk
doordat patiënten verbonden zijn met allerlei appara
tuur. Er wordt wel een patiëntenhemdje voorzien.
Handdoeken, washandje en zeep worden voorzien op
Hartbewaking.

De ernst van de ziekte van de patiënten op Hartbewaking
maakt frequente verzorging, onderzoek en behandeling
noodzakelijk waardoor het bezoek beperkt blijft tot korte
bezoektijden.
Het is mogelijk dat om redenen van een dringende ver
zorging het bezoek pas later kan binnengelaten worden.
Gelieve ons hiervoor reeds te verontschuldigen.

Gelieve persoonlijke bezittingen zoals geld en sieraden
mee te nemen naar huis a.u.b.
Gelieve thuismedicatie mee te brengen in de originele
verpakking.
De identiteitskaart is enkel nodig voor de inschrijving,
daarna kan deze terug meegenomen worden.
Om hygiënische redenen zijn bloemen, planten en fruit
als attentie niet toegestaan op Hartbewaking.

Contactpersoon

Inlichtingen

Is het mogelijk om in uw familiekring één of twee personen
aan te duiden als contactpersoon tussen verpleegkundi
gen, artsen en familie? Deze contactpersoon kan 24 uur per
dag telefonisch informatie aan de verpleegkundigen vra
gen. Indien men de behandelende arts wil contacteren,
dient dit na 14 uur te gebeuren.

Wanneer u nog verdere toelichtingen wenst te geven
over uw familielid of wanneer u nog vragen hebt, kunt u
terecht bij de verpleegkundige.
Op vraag kan een afspraak met de arts voorzien worden
in de namiddag.

Bezoekuren

Cardiologen

Er is bezoek toegelaten alle dagen:

Dr. Michaël Rosseel
Dr. Jan Debrauwere
Dr. Grim De Meyer
Dr. Ian Buysschaert
Dr. Dries Viaene
Dr. Jan Simoens
Dr. Marc Debels
Dr. Philippe Vanduynhoven

Hartbewaking:
• van 15u tot 15u30
• van 19u tot 19u30
• max 4 bezoekers per patiënt / per bezoekmoment
Gelieve u aan te melden aan de verpleegpost cardiologie
of hartbewaking (einde gang).
Uw gsm toestel mag gebruikt worden op de kamer maar
niet op de gang.
Deze bezoekuren worden strikt gevolgd.

Nefrologen
Prof. Dr. Nic Veys
Dr. Katrien Blanckaert

Het verpleegkundig team
Onder leiding van hoofdverpleegkundige
Karine Plateau
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Cardiologie:
• van 14u tot 20u.

I Autonome verzorgingsinstelling

