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Cardiologie 
 

Afdelingsinformatie 
 

Informatie bij opname op de verpleegafdeling 
 
Inleiding 
Welkom op de afdeling Cardiologie. In deze folder geven wij u algemene informatie 
om uw verblijf bij ons op de afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
 
Werkwijze 
Een ziekenhuis is een continu bedrijf. Daarom wisselen de verpleegkundigen elkaar 
enkele malen per dag af. Op onze afdeling werken we met patiëntentoewijzing. Dit 
houdt in dat één verpleegkundige de zorg heeft voor meerdere patiënten. Bij deze 
verpleegkundige kunt u terecht voor informatie of vragen. Op het witte bord vóór in 
de gang kunt u dagelijks zien welke verpleegkundige die dag de verantwoordelijkheid 
draagt voor uw kamer.  
 
Wie werken er op de afdeling 
Op de afdeling werken verschillende hulpverleners zoals: 

 cardiologen 

 zaalarts (arts-assistent) 

 verpleegkundigen 

 fysiotherapeut 

 Physician Assistant (PA); zorgverlener die speciaal is opgeleid om een aantal 
taken over te nemen van de specialist 

 voedingsassistente 

 afdelingssecretaresse 

 afdelingsassistente 

 leerlingverpleegkundigen (stagiaires) 

 interieurverzorgers. 
 
Contactpersoon 
Het is wenselijk dat de familie één vaste contactpersoon heeft, die voor de contacten 
met de afdeling zorgt en de rest van de familie informeert. De contactpersoon kan 
altijd contact opnemen met de afdeling. Voor uitgebreidere informatie kan de 
contactpersoon het beste bellen rond 14.00 uur. Een verpleegkundige zal hem/haar 
dan te woord staan. 
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Visite lopen cardioloog 
De cardioloog is de hoofdbehandelaar. Hij zal een behandelplan maken en met u 
bespreken. Van maandag tot en met vrijdag wordt er visite gelopen door de zaalarts 
en/of een van de cardiologen en een verpleegkundige. Het kan dus zijn dat u de hele 
week uw eigen cardioloog niet ziet. De zaalarts is dagelijks op de afdeling aanwezig 
en bespreekt de bijzonderheden met de verpleegkundige. Indien noodzakelijk komt 
de zaalarts bij u langs of neemt contact op met uw eigen cardioloog. Een gesprek 
met de zaalarts kunt u regelen via de verpleegkundigen. Het gesprek vindt meestal 
plaats tijdens het bezoekuur 
 
Wenst u een gesprek met de behandelend cardioloog, dan kunt u een afspraak 
maken bij de secretaresse van de polikliniek Cardiologie op routenummer 61 of via 
 (077) 320 56 04. 
 
Dagindeling 
De dagindeling voor onze afdeling ziet er globaal als volgt uit: 
 

07.00 uur De overdracht van nachtdienst naar dagdienst 
vindt plaats. De verpleegkundigen beginnen met 
het ronddelen van de medicijnen en de 
verzorging van de patiënten op de kamer. Indien 
u hulp nodig heeft wordt u geholpen. Ook worden 
de bedden opgemaakt.  

08.15 uur Het ontbijt wordt geserveerd. Iedere ochtend 
informeert de verpleegkundige hoe het met u 
gaat. Ook worden bij u de bloeddruk, polsslag en 
temperatuur gemeten. Hoe vaak dit gebeurd is 
afhankelijk van uw normale waarden. Alle 
gegevens worden in uw verpleegkundig dossier 
geschreven. 

12.00 uur De lunch (tweede broodmaaltijd) wordt 
geserveerd. 

13.00 -
14.00 uur 

rustuur 

14.00 uur De voedingsassistente komt langs met drinken. 
Tijdens het middagbezoekuur vindt de overdracht 
plaats van de dagdienst naar de avonddienst. 
Alle bijzonderheden worden dan doorgegeven. 

16.00 uur De verpleegkundigen komen langs om waar 
nodig hulp te bieden en om medicijnen rond te 
delen. 

17.00 uur De warme maaltijd wordt geserveerd 

20.00 uur De voedingsassistente komt voor de laatste keer 
langs met drinken. Hierna  verzorgen de 
verpleegkundigen de patiënten voor de nacht. 
Ook worden dan de laatste medicijnen 
uitgedeeld. 

23.00 uur de avonddienst wordt overgedragen aan de 
nachtdienst. Tijdens de nacht loopt de 
verpleegkundige regelmatig bij u langs. 
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Bezoek 
Bezoek van naasten kan bijdragen aan de genezing van de patiënt. Toch kan bezoek 
een extra belasting voor de patiënt betekenen. Omdat patiënten ook hun rust nodig 
hebben moet drukte vermeden worden. 
 

Bezoek is welkom tussen 14.00 en 15.00 uur in de avond van 18.30 en 20.00 uur.  
Op uw kamer mag u maximaal 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Ontvangt u meerdere 
bezoekers dan kunt u plaatsnemen in de patiëntenzitjes op de afdeling.  
 

Behandeling en zorg gaan door   
Tijdens de bezoektijden gaat onze zorg voor u door. Hierdoor kan het zijn dat uw 
bezoek u soms niet aantreft op de afdeling omdat u elders in het ziekenhuis bent 
voor onderzoek of behandeling.   
Ook kan het zijn dat onze artsen en verpleegkundigen uw bezoek verzoekt om 
tijdelijk de kamer te verlaten, dit vanwege zorg of privacygevoelige aangelegenheden 
van u of van uw kamergenoten.  
Indien iemand wil afwijken van deze tijden verzoeken wij u dit te overleggen met de 
verpleegkundige. 
 

Maaltijdverstrekking 
De broodmaaltijden kunt u ter plekke zelf samenstellen. Voor de warme maaltijd 
ontvangt u een menukaart. In de loop van de dag zal de voedingsassistente uw 
keuze komen vragen. Drinken wordt geserveerd bij de broodmaaltijden en om 10.00, 
14.00 en om 19.00 uur. 
 

Cholesterol beperkt dieet 
Op deze afdeling schrijven de cardiologen standaard iedere patiënt een 
cholesterolbeperkt dieet voor. Voor de warme maaltijd krijgt u een menukaart, die 
aangepast is aan een cholesterol beperkt dieet. Alle levensmiddelen die op deze 
kaart vermeld staan kunt u bestellen. Voor de broodmaaltijd is geen aangepaste 
menukaart beschikbaar. De menukaart die u krijgt wordt op alle afdelingen van het 
ziekenhuis gebruikt.  
Op deze menukaart staan ook levensmiddelen die niet passen binnen een 
cholesterolbeperkt dieet. Wij adviseren u deze levensmiddelen niet te kiezen.  
Enkele tips voor de broodmaaltijd: 

 Gebruik halvarine; 

 Kies voor slankie smeerkaas en 30+ kaas; 

 Kies magere vleeswaren en laat paté en worstsoorten liever achterwege. 
Heeft u vragen of bent u niet zeker van uw keuze dan kunt u altijd terecht bij de 
voedingsassistente op de afdeling. 
 
Verlaten van de afdeling         
Omdat veel hartpatiënten mogelijk nog een zeker risico lopen, is het verlaten van de 
verpleegafdeling alleen toegestaan na overleg met de zaalarts, de PA-er of de 
cardioloog. Bespreek dit tijdens het visitelopen. 
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Verdere informatie 

 In het ziekenhuis mag niet gerookt worden.  

 Met uw eigen apparatuur (tablet, laptop, telefoon) kunt u op beide locaties gratis 
gebruik maken van internet via het wifinetwerk van VieCuri. 

 Op de patiëntenkamers heeft elk bed een eigen televisiescherm. U kunt hier gratis 
televisie en radio ontvangen. Via een knop op het scherm kunt u uw keuze maken. 
Voor het beluisteren van televisie en radio is een hoofdtelefoon nodig. U krijgt 
deze bij opname.  

 Om te bellen kunt u uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Vanwege 
veiligheidsoverwegingen kan dit niet op afdelingen met speciale apparatuur zoals 
Intensive Care en Hartbewaking. Vraag aan de verpleging of u op de afdeling kunt 
bellen met uw eigen telefoon. 

 Wij adviseren u grote geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden thuis te 
laten. Het gevaar van zoek raken en diefstal is helaas aanwezig. Het ziekenhuis is 
hiervoor in de meeste gevallen niet aansprakelijk.  

 Op de afdeling is een patiëntendagverblijf. Als u uit bed en van de kamer mag, 
kunt u hiervan gebruik maken. 

 
Géén bloemen en/of planten op de afdeling 
Op de afdeling zijn geen bloemen toegestaan vanwege hygiëne en infectiegevaar. 
Ook planten en bloemstukjes zijn niet toegestaan vanwege de bacteriën en 
schimmels in de potgrond. 
 
Ontslag 
Uw behandelend cardioloog zal samen met u en de verpleegkundige de 
ontslagdatum bepalen. De verpleegkundige evalueert  met u de geboden zorg en 
bespreekt met u de ontslagpapieren. U krijgt een brief mee voor de huisarts, 
eventueel een recept voor medicijnen en een controle afspraak voor uw eigen 
cardioloog. 
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Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel ze dan gerust aan uw 
behandelend arts, de verpleegkundige van de afdeling of neem contact op met: 
 
Locatie Venlo 
Verpleegafdeling Cardiologie 
routenummer 91, laag 4 
 
 (077) 320 59 47 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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