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Cardiologie 
 

Bezoekersinformatie 
 

Hartbewaking (CCU) en Eerste Harthulp (EHH) 
 

Inleiding 
 

Iemand uit uw naaste omgeving is opgenomen op de afdeling Hartbewaking ook wel 
Coronary Care Unit (CCU) genoemd of op de Eerste Hart Hulp (EHH). In deze folder 
staat informatie over de gang van zaken op deze afdeling.  
 
De afdeling Eerste Hart Hulp (EHH) 
Op de afdeling Eerste Hart Hulp worden patiënten met hartklachten ter observatie en 
onderzoek opgenomen voor maximaal 24 uur. Alle patiënten zijn aangesloten aan 
bewakingsapparatuur. Dit zijn hulpmiddelen om de patiënt goed in de gaten te 
houden. 
Na de eerste onderzoeken wordt door de cardioloog bepaald of de patiënt nog enige 
tijd ter observatie op de Eerste Hart Hulp moet blijven, overgeplaatst wordt naar de 
afdeling Hartbewaking of een andere afdeling of naar huis mag. 
 

De afdeling Hartbewaking (CCU) 
Op de afdeling Hartbewaking liggen patiënten met hartklachten die extra bewaking 
en zorg nodig hebben. Alle patiënten zijn aangesloten aan bewakingsapparatuur.  
 

Als de extra bewaking niet meer nodig is gaat de patiënt naar de verpleegafdeling 
Cardiologie, K4. 
 

Patiënten toewijzing 
Op de afdeling wordt gewerkt met patiëntentoewijzing. Dit houdt in dat één 
verpleegkundige zorgt voor één of meerdere patiënten. Bij deze verpleegkundige 
kunt u terecht met vragen en inlichtingen over uw familielid of partner. Daarnaast is 
het ook altijd mogelijk om een gesprek met de arts-assistent of de behandelend arts 
aan te vragen. Dit kunt u regelen via de verpleegkundigen van de afdeling.  
   

Bezoek 
Het bezoek van naasten kan veel bijdragen aan de genezing van de patiënt. Toch 
kan het bezoek ook een extra belasting voor de patiënt betekenen. Omdat de 
patiënten hun rust nodig hebben moet drukte vermeden worden.  
Daarom wordt alleen bezoek toegestaan van directe naasten. Bezoek van kleine 
kinderen kan in overleg met de verpleging worden afgesproken. 
 

Tijdens de bezoekuren kunt u bij de verpleegkundigen informeren naar de toestand 
van de patiënt en kunt u eventuele vragen bespreken. 
 

 

 
 



 2 

Bezoektijden 
Er zijn op alle dagen 2 bezoekmomenten: 

 14.00-15.00 uur 

 18.30-20.00 uur 
Maximaal 2 bezoekers per patiënt  op de kamer.  
 

Behandeling en zorg gaan door   
Tijdens de bezoektijden gaat onze zorg voor de patiënt door. Hierdoor kan het zijn 
dat bezoek de patiënt soms niet aantreft op de afdeling omdat deze elders in het 
ziekenhuis is voor onderzoek of behandeling.   
Ook kan het zijn dat onze artsen en verpleegkundigen het bezoek verzoeken om 
tijdelijk de kamer te verlaten, dit vanwege zorg of privacygevoelige aangelegenheden 
van de patiënt.  
 

Géén bloemen en/of planten op de afdeling 
Vanwege infectiegevaar is het niet toegestaan bloemen en/of planten mee te nemen 
naar de afdeling. 
 
Wat meenemen naar het ziekenhuis? 

 Tijdens het verblijf op de afdeling Hartbewaking heeft de patiënt nachtgoed, 
ondergoed, sloffen en/of slippers en toiletartikelen (en scheerartikelen) nodig.  

 Als de patiënt thuis medicijnen gebruikt, wilt u die dan meenemen en een actuele 
medicijnlijst. 

 Wij adviseren u geld, sieraden en andere kostbaarheden mee naar huis te 
nemen.  

 Neem eventueel een leesboek, puzzelboek mee. 
 
Dieet 
Gedurende het verblijf op de afdeling Hartbewaking, maar ook op de gewone 
verpleegafdeling krijgen de patiënten een dieet. Wilt u iets van eten, drank of fruit 
meenemen, doe dit dan in overleg met de verpleging. 
 
Contactpersoon 
Zorg ervoor dat u als familie 1 vaste contactpersoon heeft, die voor de contacten met 
de afdeling zorgt en de rest van de familie informeert. De afdeling verstrekt alleen 
aan deze contactpersoon informatie over de toestand van uw familielid of partner.  
De contactpersoon kan altijd contact opnemen met de afdeling. In verband met de 
verzorging van de patiënten vragen wij u liefst niet te bellen tussen 7.15 uur en 
9.15.uur. 
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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 
 

Afdeling Hartbewaking (CCU) 
routenummer 84, laag 2 
(077) 320 57 95 
 
Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH) 
routenummer 84, laag 2 
(077) 320 57 74 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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