Patiënten-informatie

Het Cardiologie DagbehandelCentrum van HartKliniek
Als u een onderzoek f behandeling moet ondergaan in dagbehandeling,
dan kan het zijn dat uw cardioloog u heeft verwezen naar een
Cardiologie DagbehandelCentrum (CDC) in een van onze HartKlinieken.

Over het Cardiologie DagbehandelCentrum (CDC)
Het CDC is een kleinschalig, maar goed geoutilleerd medisch centrum,
waar op hoog niveau niet-complexe medische onderzoeken en
behandelingen worden verricht. De organisatielijnen zijn er kort en
bureaucratie is er vreemd. Wij doen er alles aan om u de beleving te
geven van een vertrouwde, veilige en rustige omgeving. Hoffelijkheid,
gastvrijheid komen hier boven (kosten)efficiëntie.

De medewerkers in het CDC
In het CDC is een cardioloog van HartKliniek verantwoordelijk voor uw
medisch onderzoek en/of behandeling. Dit kan een andere cardioloog
zijn dan uw eigen cardioloog op de poli. Er wordt geen opleiding
gegeven aan studenten of artsen in opleiding, u wordt dus gegarandeerd
altijd door de medisch-specialist van het CDC zelf onderzocht en/of
behandeld. In het CDC begeleiden de dokters-assistenten u gedurende
de opname tot en met ontslag naar huis.

De uitslag van de behandeling of het onderzoek
De CDC-cardioloog bespreekt meteen met u hoe het onderzoek of de
behandeling is verlopen en geeft, bij onderzoek, ook de voorlopige
uitslag aan u door. Pas tijdens het eerstvolgende bezoek op de policardiologie in HartKliniek bespreekt uw eigen cardioloog de definitieve
uitslag met u. Het kan ook zijn dat uw eigen poli-cardioloog met u heeft
afgesproken dat u van hem/haar per brief (in het patiëntportaal) de
definitieve uitslag krijgt of dat u alleen wordt gebeld indien er afwijkingen
zijn (‘geen bericht is goed bericht’).

Meld bij de opname:
• als u de dag voor het onderzoek en of behandeling koorts heeft
gehad of gekregen.
• als u in de afgelopen twee maanden in een ziekenhuis opgenomen
bent geweest en dit nog niet bekend was bij uw cardioloog.
• als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Kwetsbare ouderenzorg
Vooral oudere patiënten lopen in medische omgevingen, zoals
ziekenhuizen, plotseling het risico ernstig verward te geraken. We
noemen dit een delier. Kwetsbaar bent u als u geheugenproblemen
heeft; als u al eerder een delier heeft gehad. Maar ook als u bijvoorbeeld
minder goed kunt horen of minder goed kunt zien. In het CDC is daarom
de zorg gericht op het snel herkennen van een mogelijk delier, maar ook
op het voorkómen. Bij elke patiënt van 70 jaar en ouder bekijken we
daarom tijdens het intake-gesprek wat het risico van een delier is.

Medicijngebruik
Neem alle medicijnen die u gebruikt mee naar het CDC. Ook de
medicijnen die u alleen zo nodig gebruikt, zoals bijvoorbeeld Sotalol of
Flecaïnide. Het kan zijn dat u tijdens uw verblijf medicijnen nodig heeft
en dan is het wel zo handig dat u deze bij u heeft.

Verdere aandachtspunten ter voorbereiding
•
•
•
•
•
•

Kom alleen, tijdens de Corona mag u niemand meenemen
Bezoek ontvangen is niet mogelijk
Het is handig makkelijke zittende kleding te dragen
Neem eventueel een boek of laptop mee (free openbaar wifi)
Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan
HartKliniek is rookvrij. Roken mag alleen buiten

Kom precies op het tijdstip dat wij met u hebben afgesproken
Uw verblijf in het CDC wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Als u niet
op uw afspraak kunt komen, laat dit ons dan zo vroeg mogelijk, maar
tenminste 24 uur van tevoren, weten.
Belt u niet tijdig af of komt u te laat (of niet) voor het onderzoek of de
behandeling, dan berekenen wij u de kosten volledig aan u door. Wij zijn
te bereiken via het algemene telefoonnummer 088 – 500 2000 ook op
zaterdagen als de gewone polikliniek gesloten is (Het CDC is dan wel
gewoon geopend als u een afspraak heeft staan).

Naar huis en vervoer
Het is verstandig de eerste uren na de opname in het CDC rustig aan te
doen. Luister naar uw lichaam en houd u zich aan de leefregels. Het is
niet verantwoord om na het ontslag zelf met de auto naar huis te rijden of
alleen met het openbaar vervoer te reizen. U dient zelf te zorgen voor
vervoer. De dokters-assistente geeft de voor u relevante informatie mee.

Weer thuis
Voor vragen en lichamelijke klachten naar aanleiding van de opname,
kunt u contact opnemen met uw eigen cardioloog of, in het geval van
een vraag die niet kan wachten met de dienst-cardioloog. Wij zijn te
bereiken via het algemene telefoonnummer 088 – 500 2000.

