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Welkom op de afdeling Kortverblijf/Hartbewaking 

 

Deze folder geeft u informatie over de 
dagelijkse gang van zaken op de afdeling 
Kortverblijf/Hartbewaking. 
De afdeling is in 2 delen gesplitst:  
• Afdeling Kortverblijf ofwel Short Stay 

Cardiologie (SCU) 
• Afdeling Hartbewaking ofwel Cardiac 

Care Unit (CCU). 
 

Telefoonnummer: (0182) 50 54 25 
Bezoektijden: Voor de recente bezoektijden 
verwijzen wij u naar de website www.ghz.nl 

 
De afdeling 
Kortverblijf afdeling (SCU)  

Op de Kortverblijf afdeling (SCU) verblijven 
patiënten met een (niet acute) aandoening 
aan het hart. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
hartritmestoornissen, ‘pijn op de borst’- 
klachten of het instellen van medicijnen bij 
hartproblemen. Soms is het niet altijd duidelijk 
of de klachten veroorzaakt worden door het 
hart. Er vinden een aantal onderzoeken 
plaats en u verblijft in principe niet langer dan 
24 uur op de afdeling.  
   
Hartbewaking (CCU)  

Op de Hartbewaking (CCU) verblijven 
patiënten die intensief en onder bewaking 
van hartritme en bloeddruk verpleegd 
worden. Bijvoorbeeld bij angina pectoris 
klachten, een hartinfarct, bepaalde 
hartritme- en/of geleidingstoornissen, 
benauwdheidsklachten, ontstekingen aan 
het hart, cardiomyopathie (hierbij is de 
pompfunctie van het hart ernstig verstoord), 
een hartklepaandoening, na een reanimatie, 
een aangeboren hartafwijking, of een 
dotterprocedure. 
 
Het kan voorkomen dat u tijdens de opname 
wordt verhuisd naar een andere kamer 

binnen de afdeling of naar de afdeling 
Cardiologie (A3).  
 
Wie kunt u ontmoeten op de afdeling? 
• Clustermanager; 
• Teamleider; 
• Cardiologen; 

Een actueel overzicht kunt u vinden op 
www.ghz.nl/cardiologie 

• Arts-assistenten; 
• (CCU) verpleegkundigen; 
• Senior verpleegkundigen; 
• Roomassistant; 
• Medewerker bedrijfshygiëne. 
 
De verpleging 
De teamleider is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken op de afdeling. 
Aan uw bed ziet u voornamelijk 
verpleegkundigen. Wij proberen ervoor te 
zorgen dat u zoveel mogelijk dezelfde 
verpleegkundige aan uw bed heeft. 
 
Op uw kamer wordt met het Elektronisch 
Patiëntendossier (EPD) gewerkt. De 
verpleegkundige registreert hierin de 
bevindingen en slaat ze in uw dossier op. 
Meer informatie over uw dossier vindt u in het 
Opnameboekje(verkrijgbaar bij de 
verpleegkundige).  
 
Artsenvisite 
De afdelingsarts komt in de ochtend bij alle 
patiënten langs (visite lopen) en bespreekt 
het behandelbeleid. Hier is altijd een 
verpleegkundige bij aanwezig en vaak een 
cardioloog. 
 
De telemetrie/ bewakingsmonitor 
Hoe intensief bewaking van onder andere uw 
hart nodig is, is afhankelijk van het 
ziektebeeld waarvoor u bent opgenomen. 



Om uw hart te observeren en te bewaken 
maken wij gebruik van een telemetriezender 
of een bewakingsmonitor.  
 
Telemetrie 

Dit gebeurt ‘op afstand’ met behulp van 
telemetriebewaking. Hiervoor krijgt u een 
zender, die met 5 elektroden wordt 
aangesloten op de borst.  
U kunt gewoon rondlopen op de afdeling 
terwijl u op de telemetrie bent aangesloten. 
In verband met de observatie en bewaking 
van uw hartritme vragen we u om de 
afdeling niet te verlaten. U mag er niet mee 
douchen.  
Iedere ochtend en avond wordt de batterij 
gewisseld.  
 
Bewakingsmonitor  
Dit gebeurt via de monitor naast uw bed. U 
krijgt hiervoor verschillende elektroden 
aangesloten op de borst. Deze staan in 
verbinding met de monitor naast uw bed. Het 
geeft ons onder andere informatie over uw 
hartritme, bloeddruk en ademhaling.  
 
Onderzoeken 
U kunt tijdens uw verblijf een aantal 
onderzoeken krijgen. De meest voorkomende 
onderzoeken zijn:  
• Elektrocardiogram (ECG): 
Regelmatig zal er een ECG gemaakt worden. 
Het is van groot belang dat u bij ‘pijn op de 
borst’- klachten direct de verpleegkundige 
waarschuwt: er wordt dan een ECG gemaakt 
om te beoordelen of de klachten van het 
hart afkomstig zijn. 
• Bloedonderzoek 
• Ergometrie (fietstest): 
Hierbij wordt gekeken hoe uw hart reageert 
tijdens inspanning en gaat u 12 à 15 minuten 
op een hometrainer fietsen.  
 
Verder zijn er nog andere onderzoeken die 
inzicht geven in hoe uw hart functioneert. Als 
u één van deze onderzoeken krijgt, dan 
ontvangt u hierover meer informatie van de 
verpleegkundige.  
 
 

Bezoek 
Voor de recente bezoektijden en 
bezoekregels verwijzen wij u naar de website 
www.ghz.nl.  
 

Bezoekers verzoeken wij om tijdens het 
bezoek de mobiele telefoon op ‘stil’ of uit te 
zetten, dit voor uw eigen rust. Daarnaast kan 
het storend zijn voor de medepatiënten. 
  
Contactpersoon 
Graag ontvangen wij de gegevens van uw 
contactpersoon. In geval van nood of 
bijzondere ontwikkelingen, wordt contact 
opgenomen met uw contactpersoon. 
Vanwege uw privacy wordt informatie over 
uw situatie alleen aan deze contactpersoon 
gegeven. Uw contactpersoon kan, met uw 
toestemming, ook telefonisch om inlichtingen 
vragen. In verband met de overdracht 
verzoeken wij niet te bellen tussen 7.30 - 8.00 
uur en 15.00 - 16.00 uur. 
 

Inlichtingen 
Voor vragen over uw opname kan uw 
familie/relatie bij de verpleegkundige terecht. 
Wij vinden het belangrijk om met u en uw 
familie/relatie gezamenlijk in gesprek te 
blijven. Wilt u een afspraak maken met de 
afdelingsarts of cardioloog, dan kunt u dit bij 
de verpleegkundige aangeven. 
 
Ontslag 

Voordat u naar huis gaat krijgt u een 
ontslaggesprek. Tijdens dit gesprek nemen we 
de opnameperiode door en krijgt u 
praktische informatie over onder andere uw 
medicatie, eventueel hulpmateriaal en 
eventueel vervolgafspraken. 
Als u na uw ontslag thuiszorg nodig heeft, 
wordt dit tijdens uw opname met u en uw 
familie en/of relatie besproken. Hiervoor 
kunnen wij (via de transferverpleegkundige) 
maatschappelijk werk raadplegen. De 
transferverpleegkundige kan met u de zorg 
bepalen en regelen die nodig is.  
 
 
 
 



Afdeling Kortverblijf:  

We streven ernaar dat u binnen 24 uur weer 
met naar huis kunt. Mochten er aanvullende 
onderzoeken nodig zijn, dan hoort u dit van 
de behandelend arts. In dat geval kan de 
opname langer duren.  
 
Afdeling Hartbewaking:  

De arts beslist hoe lang u op de afdeling 
moet verblijven. U kunt ook voor verder 
herstel overgeplaatst worden naar de 
verpleegafdeling Cardiologie. 
  
Nazorg 
Als u wilt kunt u enkele dagen na ontslag 
gebeld worden door één van de 
informatieconsulenten. Dit zijn:  
• Henny van Lint 
• Heleen Saarloos 
• Afke van den Meiracker 
 
Vragen over uw ontslag kunt u mailen naar: 
Nazorg.cardiologie@ghz.nl. 
Wilt u liever iemand telefonisch spreken dan 
kunt u de informatieconsulent bellen op 
maandag en donderdag tussen 9.00 en 13.00 
op tel.: (0182) 50 51 31. 
 
‘Patiënt als Partner’ 
Wij hopen dat u tevreden bent over uw 
verblijf op afdeling Kortverblijf/Hartbewaking. 
Als dat niet zo is of als u vragen heeft, kunt u 
contact op nemen met de verpleegkundige, 
de teamleider of uw behandelend arts. 

De samenwerking tussen u en ons om de zorg 
continue beter te maken noemen we in het 
Groene Hart Ziekenhuis ‘Patiënt als Partner’. 
We vragen u om met ons mee te denken; 
welke ideeën, tips heeft u voor verbetering? 
Laat het ons weten!  

Bij de afdelingsfolder treft u een ‘tip top 
kaartje’. Hierop kunt u uw feedback geven 
(anoniem) en in de daarvoor bestemde 
brievenbus op de afdeling achterlaten. 
Hartelijk dank hiervoor! 

 

Algemene informatie over het GHZ 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Vragen? 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen 
heeft over de afdeling Kortverblijf/ 
Hartbewaking, kunt u deze gerust stellen aan 
de verpleegkundigen van de afdeling of 
bellen naar tel.: (0182) 50 54 25. 
 
Wij wensen u tot slot een goed verblijf op 
onze afdeling toe! 
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