Hartbewaking/EHH
Eerste Harthulp
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Hartbewaking/Eerste Harthulp
De Hartbewaking (CCU)

De hartbewaking is een afdeling waar patiënten met hartklachten van ernstige aard
worden opgenomen. De afdeling bevindt zich op de 4e etage van de nieuwe vleugel
in het Dijklander Ziekenhuis.

Eerste Harthulp (EHH)

De Eerste Harthulp bevindt zich ook op de 4e etage en is direct met de lift
bereikbaar. Wanneer de huisarts u doorverwijst naar de EHH, dan kunt u zich
melden bij de receptie van de Spoedeisende Hulp (SEH)

Specialisten/medewerkers

Op de afdeling werken de volgende cardiologen:
mevr. J. Wiersma, mevr. C. Dickhoff, mevr. J. Hrudova, dhr. P. van Bergen, dhr. P.
Dekkers, dhr. C. Janus, en dhr. H. van der Klippe.
Tevens zijn er arts-assistenten werkzaam.
Het unithoofd van de CCU/ Eerste Harthulp en kliniek cardiologie is Jan Koppes.
Er is dagelijks een artsenvisite van ongeveer 8.30 – 9.30 uur.
In het weekend / feestdagen gelden andere tijden.

Bezoek

Ochtendbezoek(voor de naaste familie) 11.00 – 12.00 uur
Middagbezoek		
16.00 - 17.00 uur
Avondbezoek		
19.30 - 20.30 uur
Iedere patiënt mag maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen.
Voor bezoek kunt u overdag gebruik maken van de hoofdingang of de ingang aan
de stationszijde. Tussen 21.00 en 7.00 uur is alleen de ingang van de Spoedeisende
Hulp geopend.
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Bloemen zijn op de Hartbewaking toegestaan.

Contacten met de afdeling

Gaarne één contactpersoon per patiënt.
Telefonische informatie wordt in verband met de privacy van de patiënt, alleen
summier aan de contactpersoon verstrekt. Tijdens de bezoekuren kan de
contactpersoon voor informatie altijd bij de verantwoordelijke verpleegkundige
terecht. Voor medische informatie is het mogelijk om een gesprek met de
cardioloog of arts-assistent te regelen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met
de verantwoordelijke verpleegkundige.
Het algemeen telefoonnummer van het Dijklander Ziekenhuis is 0229 - 257 257. De
receptie zal u doorverbinden met de Hartbewaking.
Postadres: Dijklander Ziekenhuis, afdeling A4HB,
postbus 600, 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. 0229 257 500

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