Afdeling Cardiologie
(4A.01)

Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Informatie over afdeling Cardiologie (4A.01)
De afdeling

Afdeling 4A.01 bevindt zich op de 4e etage naast liftenblok
A van het Dijklander ziekenhuis. Het is een afdeling waar
patiënten met hart- en vaatziekten worden
opgenomen en verpleegd. Naast de cardiologische afdeling is
er een hartbewakingsafdeling (CCU), en de Eerste Hart Hulp
(EHH). Het unithoofd van de CCU, EHH en kliniek cardiologie is
Jan Koppes.

Specialisten

De cardiologen die op de afdeling werken zijn:
mevr. J. Wiersma, mevr. C. Dickhoff, dhr. P. van Bergen, dhr.
P. Dekkers, dhr. H. van de Klippe, dhr. E. Wierda en mevr. M.
Klomp-Geluk. Zij worden bijgestaan door twee zaalartsen.

Contactpersoon

Tijdens het opnamegesprek vragen we u naar een
contactpersoon. Het contactpersoon is degene die we zo
nodig van informatie voorzien over het verloop van de
opname. Verder kan het contactpersoon, mede namens u,
familie en bezoek op de hoogte houden over uw verblijf in het
ziekenhuis, en tevens het bezoek coördineren.
Het contactpersoon zal indien nodig door de verpleegkundige
worden gebeld.

Bezoek

De bezoektijden zijn:
Dagelijks: 15.30 tot 17.00 uur, 19.00 tot 20.30 uur.
Dit houdt niet in dat u al die tijd op bezoek moet zijn, doch is
de mogelijkheid daar om binnen deze periode een half uur tot
drie kwartier de patiënt te bezoeken
Per patiënt zijn slechts twee bezoekers toegestaan op de zaal
of de kamer. In de conversatieruimte is het mogelijk meer
bezoek te ontvangen.
Wij maken u er op attent dat indien nodig de zorg en evt
onderzoeken van patiënten altijd doorgaat, ook tijdens de
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bezoektijden. Ook kan het voorkomen dat wij u vragen bij
ernstig zieke patiënten de bezoektijden te beperken om de
patiënt ook voldoende rust en hersteltijd te gunnen.

Conversatieruimte

Deze ruimte bevindt zich achter het liftenblok A aan de
stationszijde. U kunt daar bezoek ontvangen wanneer dit te
druk is voor de zaal. Deze ruimte is voorzien van een koffie/
thee automaat zonder betaling.

De artsenvisite

Elke dag verzorgen twee zaalartsen de artsenvisite, welke
aanvangt rond 10.00 uur en voortduurt tot eind van de
ochtend. De zaalarts bespreekt met u en de verpleegkundige
de voortgang van uw behandeling. Er is dagelijks overleg met
de cardioloog, en tweemaal per week is de cardioloog zelf
aanwezig bij de artsenvisite.
De verantwoordelijk cardioloog wisselt wekelijks, en kan
een andere cardioloog zijn dan bij wie u poliklinisch onder
behandeling staat.

Medische informatie

Medische informatie wordt verstrekt door de zaalarts. De
zaalarts is de gehele week aanwezig en houdt contact
met u en uw naasten. Als u en/of uw familie een gesprek
met de zaalarts wenst, kunt u dat kenbaar maken bij de
verpleegkundige.
Medische informatie wordt in principe niet telefonisch
verstrekt.

Gastvrouwen

Op dinsdag en donderdagmiddag zijn er gastvrouwen
aanwezig op de afdeling die beschikbaar zijn om uw bloemen
te verzorgen, uitleg te verschaffen rondom de Ipad of
bijvoorbeeld een luisterend oor bieden, niet adviserend maar
belangstellend.
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Klachten

Heeft u klachten, schroom dan niet om het bespreekbaar te
maken bij de verpleegkundige en/of het unithoofd. In ons
streven naar kwaliteitszorg zijn klachten en/of suggesties van
onze patiënten en hun familie heel waardevol.
IPad
Op de patiëntenkamer waar u verblijft is er voor elke patiënt
een Ipad beschikbaar. Deze Ipad is verbonden met het
WIFI netwerk van het ziekenhuis. Op de Ipad kunt u op het
internet, televisie kijken en muziek luisteren.
Luisteren naar ontspannende muziek heeft bewezen succesvol
te zijn in het verminderen van angst en spanningen in een
ziekenhuis omgeving. Als u behoefte heeft om muziek te
luisteren kan dat op de IPad, u kunt hiervoor de koptelefoon
gebruiken. WFG app > ontspanning > muziek > zender naar
keuze. De verpleegkundige kan u hierin op weg helpen.

Koelkast

Op uw kamer bevindt zich een koelkast waar u gebruik van
kunt maken. Hier kunt u uw eigen producten in bewaren,
en bijvoorbeeld ook gebruiken om uw bezoek wat aan te
bieden. Graag uw artikelen voorzien van naam en datum, en
in geval van ontslag uit het ziekenhuis weer uit de koelkast
verwijderen.

Ontslag

De artsenvisite langs alle patiënten duurt meestal voort
tot eind van de ochtend. In het geval dat u naar huis mag
dienen daarna de ontslagbrief en het recept nog te worden
geschreven en verwerkt. De vervolgafspraken zullen worden
gemaakt. Het tijdstip dat u kunt worden opgehaald wordt
vastgesteld in overleg met de verpleegkundige.

Telefonische bereikbaarheid

Het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis is
0229 - 257 257.
De verpleegafdeling heeft telefoonnummer 0229 – 257 365.
Dit nummer is hoofdzakelijk voor de contactpersoon van de
patiënt.
Postadres: Dijklander ziekenhuis, afdeling 4A.01, Postbus 600,
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1620 AR Hoorn.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0299 457 001

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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