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Cardiologie 
 

Instructies bij ontslag 
 

Eerste Harthulp (EHH) 
 

Inleiding 
 
U bent opgenomen geweest op de Eerste Harthulp (EHH). Tijdens uw 
ontslaggesprek heeft u veel informatie ontvangen. Hier kunt u alle informatie die voor 
u van belang is nog eens rustig nalezen. 
 
Informatie over uw onderzoek of behandeling 
Mogelijk heeft u tijdens uw verblijf op de Eerste Harthulp een onderzoek of 
behandeling gekregen. Of u heeft binnenkort een afspraak voor een onderzoek of 
behandeling bij de polikliniek Cardiologie. In een folder kunt u informatie over het 
onderzoek of behandeling teruglezen.  
 
In mijnVieCuri zijn de folders die voor u van toepassing zijn, voor u klaargezet. Ga 
naar www.mijnviecuri.nl en kijk welke folders er voor u klaarstaan. U kunt met uw 
DigiD inloggen bij mijnVieCuri. Klik dan in de menubalk op “Taken” en vervolgens 
“Alle folders en filmpjes”. U ziet dan de folders die voor u zijn klaargezet.  
 
Huisarts informeren 
Uw huisarts wordt digitaal op de hoogte gebracht van uw opname bij de Eerste 
Harthulp. U kunt de brief die vanuit het ziekenhuis naar uw huisarts wordt gestuurd, 
teruglezen in mijnVieCuri. Klik in de menubalk op “Dossier” en vervolgens “Brieven 
van specialisten”. U ziet dan de brieven die naar uw huisarts zijn gestuurd. 
 
Vervolgafspraken in het ziekenhuis 
Mogelijk zijn er na uw opname op de Eerste Harthulp vervolgafspraken gepland bij 
de poli Cardiologie. U kunt deze afspraken terugkijken in mijnVieCuri. Klik in de 
menubalk op “Afspraken” om een overzicht te zien van uw aankomende afspraken.  
 
De afspraakbevestigingen van deze afspraken: 

 Krijgt u bij ontslag mee naar huis. 
 Worden per post naar uw thuisadres gestuurd. 

 
Medicijnen 
Bij uw vertrek op de Eerste Harthulp heeft u een recept meegekregen voor (nieuwe) 
medicijnen. Met dit recept kunt u uw (nieuwe) medicijnen direct afhalen bij de 
apotheek in het ziekenhuis of bij uw eigen apotheek. 
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Vragen  
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Van maandag tot en met 
vrijdag kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. ’s Avonds en in het weekend 
kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost. Bij spoed belt u direct 112. 
 
Vragen over hartritmestoornissen 
Bent u recent (afgelopen 3 maanden) op de Eerste Hart Hulp (EHH) geweest met 
hartritmestoornissen waarvoor behandeling (medicatie of elektrische schok) nodig 
was? Neem dan contact op met: 

 Afdeling Hartbewaking: (077) 320 60 24 
 
Vragen over hartkatheterisatie of dotterbehandeling 
Heeft u recent (afgelopen maand) een hartkatheterisatie of dotterbehandeling gehad 
en heeft u daardoor complicaties? Neem dan contact op met: 

 Afdeling Hartbewaking: (077) 320 60 24 
 
Vragen over hartfalen 
Bent u bekend bij de hartfalenverpleegkundigen en heeft u vragen? Neem dan 
contact op met: 

 Hartfalenpoli, route 61 (Venlo) en 18 (Venray): 
(077) 320 58 29 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30-11.00 uur) 

 
Overige vragen zonder spoed 
Heeft u een andere vraag die geen spoed heeft?  

 Als u een (jaarlijkse) afspraak gepland heeft bij de poli Cardiologie kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met: 
Poli Cardiologie, route 61 (Venlo) en 18 (Venray):  
 (077) 320 56 04 

 Als u geen afspraak gepland heeft bij de poli Cardiologie kunt u contact opnemen 
met uw eigen huisarts. 

 
 
 
 
 
 
 

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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