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1 Inleiding 
 

Deze brochure is bestemd voor zowel de patiënten die zijn opgenomen op 

de Cardiac Care Unit (CCU) van ziekenhuis Tjongerschans, als hun familie-

leden en naasten. 

 
 2 Afdelingsvisie 

 

De CCU is een dynamische en goed geoutilleerde afdeling waar kwaliteit, 

zorg en veiligheid voor de patiënt centraal staan. 

Binnen de zorgsector biedt onze afdeling CCU gespecialiseerde en hoog-

waardige patiëntenzorg. 

De afdeling stelt zich, voor patiënten en familie/naasten, tot doel om de 

voorwaarden te scheppen die het genezingsproces bevorderen, het lijden 

verzachten of het menswaardig sterven mogelijk te maken.”  

 
3 Cardiac Care 

 

De Cardiac Care afdeling (CCU) is er voor patiënten die extra zorg, speciale 

bewaking en medicatie nodig hebben ter ondersteuning van het hart. Opna-

meredenen kunnen zijn; 

- pijn op de borst (angina pectoris) 

- hartinfarct 

- hartritmestoornissen 

- hartfalen 

- ontstekingen van het hart 

 

De medische zorg is in handen van cardiologen. Dit zijn de medisch specia-

listen van de CCU. Zij worden ondersteund door arts-assistenten. De ver-

pleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde Cardiac Care 

verpleegkundigen en verpleegkundigen die hier voor in opleiding zijn. De 

verpleegkundige die de patiënt verzorgd zal veel van uw vragen kunnen 

beantwoorden. Indien nodig kan de verpleegkundige een gesprek voor u re-

gelen met de arts.  
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Verder wordt de CCU ondersteund door : 

Secretaresse  

Voedingsassistenten  

Laboranten 

Fysiotherapeuten  

Diëtisten  

Humanistisch raadsvrouw 

Geestelijk verzorger  

Huishoudelijke dienst  

Medische techniek/technische dienst  

Röntgenlaboranten  

  
4 Opname op de Cardiac Care Unit  

 

Het opnemen van een patiënt vergt enige tijd. De arts onderzoekt de patiënt 

en de apparatuur moet worden aangesloten. Tevens kunt u tijdens uw op-

name kenbaar maken wat uw wensen zijn tav geloofsovertuiging, wel/niet 

reanimeren. Een medewerker van de apotheek zal samen met u uw huidige 

medicatie doornemen. Neem daarom ook uw medicatie altijd mee bij opna-

me. 

Dagelijks wordt er door de arts visite gelopen tussen 9.00- 10.30 uur.  

 
5 De afdeling en apparatuur op de Cardiac Care  

 

De afdeling bestaat uit:  

- 4 eenpersoonskamers 

- 1 vierpersoonskamer  

- 1 opnamekamer 

Om de patiënt goed te kunnen observeren en behandelen maken wij gebruik 

van apparatuur. Alle patiënten worden bewaakt via een monitor, waarmee 

onder meer hartritme, bloeddruk, ademhaling en temperatuur gemeten wor-

den. Regelmatig komt het voor dat de apparatuur ‘alarm’ geeft. De verpleeg-

kundigen signaleren de alarmen en kennen de oorzaak en de betekenis er-

van. Zij weten precies wat er gedaan moet worden. Tevens volgen zij van-
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achter de centrale post alle patiënten op de monitor. Bijna iedere patiënt 

heeft een of meerdere infusen, waarover vocht en medicijnen toegediend 

kunnen worden.  

 
6 Kleding, toiletartikelen, hygiëne 

 

Omdat een patiënt op de CCU aan allerlei apparatuur is verbonden, is het 

dragen van eigen nachtkleding niet altijd goed mogelijk. De verpleegkundige 

zorgt dan voor aangepaste kleding. Voor het verzorgen van een patiënt ma-

ken wij graag gebruik van diens eigen toiletartikelen, zoals deodorant, tan-

denborstel, tandpasta, kam en eventueel scheerspullen. Uit hygiënisch en 

praktisch oogpunt worden sieraden afgedaan en aan de familie meegege-

ven. Op de CCU zijn bloemen en planten niet toegestaan. Post en tekenin-

gen zijn voor een patiënt zeer waardevol en zijn altijd welkom. 

 
7 Bezoektijden en toegang 

 

Dagelijks van 14.30-16.00 en van 19.00 tot 20.00 uur. 

Op zon- en feestdagen ook ‘s morgens van 10.30 tot 11.15 uur. 

In bijzondere situaties kunnen na overleg met de verpleegkundige de be-

zoektijden worden aangepast. 

U wordt voor uw bezoek aan de CCU verzocht u te melden bij de intercom 

bij de toegangsdeur. De verpleegkundige kijkt dan of er bezoek ontvangen 

kan worden. Het kan gebeuren dat u vanwege een situatie op de afdeling 

even moet wachten.  

Bezoek is voor een zieke patiënt erg vermoeiend, probeer zeker in het begin 

bezoek te beperken tot naaste familieleden. Er mogen niet meer dan 2 be-

zoekers tegelijk bij een patiënt op bezoek. Bent u met meer personen dan 

kunt u elkaar afwisselen. U kunt dan gebruik maken van de familiekamer of 

de wachtruimte op afdeling 2B. 
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8 Waarschuwing 
 

Kostbaarheden van de patiënt dienen niet op de CCU te worden achtergela-

ten. Tevens is het onverstandig om tijdens het bezoek eigendommen onbe-

heerd achter te laten in de familiekamer. 

 
9 Roken 

 

Roken is in het hele ziekenhuis niet toegestaan.  

 
10 Geestelijke verzorging 

 

De mogelijkheid bestaat met een geestelijk verzorger of humanistisch raads-

vrouw van het ziekenhuis te praten. De verpleegkundige kan een afspraak 

voor u maken.  

 
11 Contactpersonen 

 

Wij vragen aan de patiënt, indien hiertoe in staat, of anders aan de naasten 

om een contactpersoon aan te wijzen. Deze contactpersoon kan informatie 

over de toestand van de patiënt inwinnen. Wij verstrekken uitsluitend infor-

matie aan de patiënt en deze contactpersoon. Dit in verband met de privacy 

van de patiënt. Het is belangrijk dat de contactpersoon dag en nacht bereik-

baar is. Probeer onderling af te stemmen wie er naar de afdeling belt voor in-

formatie, om het aantal telefoontjes te beperken.     

 
12 Tot slot 

 

Het gebruik van mobiele telefoon is niet verboden, maar vanwege de rust 

van onze patiënten vragen wij u deze zo beperkt mogelijk te gebruiken op de 

afdeling. 

 

Het telefoonnummer van de afdeling is 0513-685590. 
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13 Ruimte voor vragen  
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