
Opname op verpleeg-

afdeling G2 (CCU) 
 
Hartbewaking, locatie Dordwijk 
 

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding  
 

De afdeling Hartbewaking wordt ook wel Coronary Care Unit 

genoemd, afgekort tot CCU. Op deze afdeling liggen patiënten met 

hartklachten. Op de afdeling zijn eenpersoons kamers en er is een 

zaal waar gemengd wordt verpleegd. Dit betekent dat er mannen en 

vrouwen liggen. 

 

 

De hartbewaking  

 

Op de afdeling liggen patiënten met een hartinfarct en patiënten die 

extra zorg nodig hebben. Ook bij ritmestoornissen van het hart is 

opname op deze afdeling mogelijk. Een andere reden voor opname 

is kortademigheid doordat de pompfunctie van het hart niet goed 

werkt. Tot slot komen ook patiënten met angina pectoris op de 

afdeling Hartbewaking. Angina pectoris is pijn op de borst, 

veroorzaakt door een vernauwing in een of meerdere 

kransslagaderen. Er is dan nog geen sprake van een hartinfarct.  

 

Het kan soms enige tijd duren, voordat precies bekend is wat de 

oorzaak van uw klachten is. Met bloedonderzoek, hartfilmpjes 

(ECG), aanvullend onderzoek en observatie van uw klachten wordt 

de diagnose gesteld. 

 

Apparatuur  
Op de afdeling Hartbewaking staat meer apparatuur om het bed dan 

op een gewone verpleegafdeling. Iedereen die op de afdeling ligt, 

wordt aangesloten op een monitor. Dit gebeurt met vijf elektroden 

die op uw borst worden geplakt. De monitor brengt uw hartritme en 

ademhaling in beeld. Op deze monitor kan ook andere apparatuur 

worden aangesloten, bijvoorbeeld apparatuur die de bloeddruk 

bewaakt en meet.  
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Vanuit de teampost worden alle gegevens van de monitor bewaakt. 

Gedurende uw opname op de Hartbewaking ligt u aan de monitor! 

Verder staan er om het bed infuuspompen en medicijnpompen 

waarmee infuusvloeistof en medicijnen worden gegeven. Als er een 

alarm is of een pieptoon, dan komt de verpleegkundige kijken wat er 

is.  

 

Op de Hartbewaking (CCU) wordt standaard gebruik gemaakt van 

camera (CCT) en geluidsbewaking  (uitluister-apparatuur). Deze 

beelden en geluiden worden niet opgeslagen. Als u bezwaar heeft 

tegen deze bewakingssystemen, dan zullen wij ze uitschakelen. 

 

     

Wie werken op deze afdeling?  
 

Op deze afdeling werken: cardiologen, arts-assistenten (uw 

zaalarts), verpleegkundigen met de opleiding hartbewaking, 

verpleegkundigen die met deze opleiding bezig zijn, een verpleeg-

hulp, een afdelingssecretaresse, een interieurverzorg(st)er, een 

afdelingshoofd en een fysiotherapeut. Samen proberen we uw 

verblijf op deze afdeling zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

De dienstdoende cardioloog neemt tijdelijk uw behandeling over, 

ook als u al onder behandeling van een andere cardioloog bent. 

 

 

Dagelijkse gang van zaken  
 

06.00 uur    U wordt gewekt, een verpleegkundige neemt zo 

nodig bloed bij u af en maakt een hartfilmpje (ECG) 

en u krijgt uw medicijnen.           

07.15 uur   Ontbijt 

08.00 uur     U wordt zo nodig geholpen met wassen (in bed) en 

verdere verzorging 



 3 

09.00 uur     Een cardioloog, uw zaalarts en een verpleegkundige 

komen bij u langs 

10.00 uur  Koffie/thee 

12.00 uur    Broodmaaltijd 

13.00 uur Rustuur 

14.00 uur     Thee/koffie 

±18.00 uur     Warme maaltijd (als u geen dieet heeft, kunt u kiezen 

uit diverse mogelijkheden) 

20.00 uur     Koffie/thee 

22.00 uur     We doen ons ‘avondrondje’, waarna wij u zo min 

mogelijk storen 

 

Regelmatig wordt uw bloeddruk en vochtopname gecontroleerd. 

 

Medicijnen  

De medicijntijden kunnen verschillen met de tijden die u thuis 

gewend bent. Afhankelijk van uw situatie krijgt u op de volgende 

tijden medicijnen verstrekt: 07.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 en 

22.00 uur.  

 

Het kan zijn dat u andere medicijnen krijgt dan u gewend bent. Dit 

komt doordat de ziekenhuisapotheek de voor u gebruikelijke 

medicijnen niet levert. U krijgt hiervoor dan een vervangend medicijn 

met dezelfde werking. In overleg kunt u ook uw eigen medicijnen 

gebruiken in plaats van de vervangende medicijnen uit de 

ziekenhuisapotheek.  

 

Persoonlijke bezittingen 

We raden aan om kostbaarheden zoals sieraden en grotere 

geldbedragen aan uw bezoek mee naar huis te geven. Er is een 

beperkte mogelijkheid om uw persoonlijke eigendommen in een 

afgesloten kast te bewaren. 
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Bezoektijden en -regels  

 

Op de afdeling Hartbewaking gelden andere bezoektijden dan op de 

gewone verpleegafdelingen. De eerste contactpersoon mag van 

10.00 - 11.00 uur op bezoek komen. 

U kunt dagelijks tussen 13.00 - 19.30 uur bezoek ontvangen. Uw 

bezoek kan zelf bepalen en onderling afspraken maken om zo 

gespreid mogelijk op bezoek te komen.  

Het kan zijn dat er aangepaste bezoekregels zijn. 

 

Schone handen 

Er kunnen op de Hartbewaking patiënten liggen die zeer gevoelig 

zijn voor infecties. Daarom doen wij er alles aan om zo schoon 

mogelijk te werken. Voor en na elk patiëntencontact desinfecteren 

wij onze handen met desinfectans. 

 

Doet u als bezoek mee? Direct bij de ingang van de afdeling hangt 

een apparaat met blauwe desinfectans. Wij vragen u om als u 

binnenkomt op de afdeling en wanneer u de afdeling verlaat, deze 

desinfectans te gebruiken. 

 

Om ervoor te zorgen dat u als patiënt genoeg rust krijgt, vragen wij 

uw bezoek zich aan de volgende regels te houden: 

 Bij iedere patiënt mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd 

zijn. Wisselen mag maar doe dit zo min mogelijk. Wisselen is 

onrustig en vermoeiend voor u en uw medepatiënten.  

 Bezoek van kinderen onder de 14 jaar kan alleen in overleg met 

de verpleegkundige. 

 Bloemen en planten zijn vanwege infectiegevaar op deze 

afdeling niet toegestaan. 

 U mag uw mobiele telefoon gebruiken. Wilt u het geluid van 

de telefoon uitzetten of heel zacht? Als u op zaal ligt vragen 

wij u de telefoongesprekken te beperken voor de rust van 

uw medepatiënten.   



 5 

 Verpleegkundigen zullen u regelmatig moeten verzorgen. Uw 

bezoek moet dan even op de gang wachten. 

 U kunt geen gebruik maken van toilet omdat u aangesloten bent 

op de monitor. U krijgt een po, urinaal of postoel.  

 Als u een onderzoek krijgt, bijvoorbeeld een echo, dan kan uw 

bezoek op de gang wachten of wat gaan drinken in de hal op de 

begane grond. 

 

Informatie en contactpersoon  

Wij vinden het belangrijk dat patiënten en hun familieleden en 

contactpersonen goed worden geïnformeerd. De verpleegkundige 

die voor u of uw familielid of partner zorgt geeft u graag uitleg over 

de behandeling en de toestand van de patiënt. 

 

Uw familie kan tijdens het bezoekuur vragen stellen aan de 

verpleegkundige over uw toestand. Bij uw opname geeft u een 

contactpersoon op. Alleen de contactpersoon wordt, als dat nodig is, 

door de verpleging gebeld. De contactpersoon mag ook zelf naar de 

afdeling bellen.  

Het is prettig als het telefonisch contact via één persoon verloopt, 

omdat de verpleging anders te veel telefoontjes krijgt. Ook 

beschermt het uw privacy. Het is de bedoeling dat de 

contactpersoon deze informatie doorgeeft aan de familie.  

 

Als u de afdelingsarts wilt spreken, kunt u dit bij de verpleegkundige 

aangeven. Hij/zij maakt dan een afspraak voor u.  

 

Roken 

Er mag in en rondom ons ziekenhuis niet meer worden gerookt. Op 

locatie Dordwijk mag er buiten alleen nog op de centrale 

parkeerplaats buiten (tegenover het ziekenhuis) worden gerookt.  

Op de locaties Sliedrecht en Zwijndrecht zijn de parkeerplaatsen 

geheel rookvrij. De maatregel geldt voor iedereen: patiënten, 

bezoekers en personeel.  
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Meer hierover leest u in de folders ‘Welkom in ons ziekenhuis. 

Opname op de verpleegafdeling’ en ‘Welkom op de polikliniek’. 

 

Parkeren 

Als uw familielid langere tijd in het ziekenhuis ligt, is het mogelijk om 

tegen een gunstiger tarief uw auto te parkeren. Als u hiervoor 

belangstelling heeft kunt u dit aan de verpleegkundige doorgeven. 

 

 

Tot slot  
 
De afdeling gebruikt patiëntengegevens voor kwaliteitsbewaking    

en onderzoek. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Als u  

daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de arts of 

verpleegkundige. Tevens vragen wij u of wij toestemming mogen 

hebben om uw medische gegevens te delen met andere 

zorgverleners. We maken hier een notitie van in uw dossier. 

 

De medewerkers van de afdeling Hartbewaking doen hun best om 

de zorg aan u en de begeleiding van uw naasten zo goed mogelijk 

te laten verlopen.  

 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens 

uw opname altijd terecht bij een van de verpleegkundigen. 

Het telefoonnummer van de afdeling is: (078) 654 13 54  

of 654 14 25. 

    

Als u een klacht of een suggestie heeft, aarzel dan niet om een rode 

kaart in te vullen. Wij zullen ons best doen dit te verbeteren. Bent u 

tevreden, dan hebben wij hiervoor de groene kaart.  

Uw reactie is welkom! 

 
 
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

http://www.asz.nl/foldertest/


  

 

Albert Schweitzer ziekenhuis 

januari 2022 

pavo 0261 


