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PATIËNTENINFO

Algemene 
informatie

HARTBEWAKING

KLEDING, PERSOONLIJKE 
VOORWERPEN EN HYGIËNE

Door de monitoring en de infuusleidingen 
is het niet mogelijk om eigen nachtkledij 
te dragen. Daarom voorziet het ziekenhuis 
aangepaste kledij. 
Voor handdoeken, washandjes en zeep 
hoeft de patiënt niet te zorgen. De afdeling 
Hartbewaking werkt volgens het principe 
van  droog wassen. 
Indien de patiënt de toestemming heeft 
gekregen van de arts om zich los te 
koppelen van de monitor, kan hij gebruik 
maken van de lavabo's die voorzien zijn in 
elke kamer van de hartbewaking. Vraag 
dit gerust na bij de verantwoordelijk 
verpleegkundige. 

De belangrijkste persoonlijke zaken (bril, 
tandprothesen, tandpasta, tandenborstel, 
scheerapparaat en hoorapparaat) bewaart 
de patiënt in de badkamer.  Naamtekenen 
van het persoonlijk materiaal voorkomt dat 
er voorwerpen verloren gaan. 
Omwille van hygiënische en 
veiligheidsredenen geven we bij opname 
identiteitskaart en eventuele sieraden mee 
aan de familie. 

BEZOEK 
De patiënt kan bezoek ontvangen tussen 8 
en 20 uur. Hou het bezoek kort, maximum 
met 2 personen tegelijkertijd, dit om de rust 
van de patiënt te waarborgen.
Telefonisch contact kan rechtstreeks met 
de patiënt of via de verpleegkundige. Via 
de telefoon wordt er echter geen medische 
informatie gegeven.
De verantwoordelijke verpleegkundige van 
de patiënten gelegen op kamer 1323 en 1324 
is te bereiken via 09 246 15 72. 

Namens het team van de hartbewaking 
wensen wij u en uw naaste een spoedig 
hertel.
Hoofdverpleegkundige Tom Verbeke, 
Adjunct-hoofd Iris Dejaeghere en het team.
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ALGEMEEN

Deze folder bevat algemene informatie over 
de dienst Hartbewaking. Met deze informatie 
willen wij de vragen van praktische en 
organisatorische aard beantwoorden. 
Heeft u na het lezen van deze folder 
nog vragen, stel ze dan gerust aan een 
verpleegkundige van de afdeling.

Voor algemene informatie over het 
ziekenhuis verwijzen wij u naar de ‘algemene 
onthaalbrochure AZ Maria Middelares’. 
Wij doen ons best om het verblijf zo vlot 
mogelijk te laten verlopen en wensen u en 
uw naaste het allerbeste toe.

WEGWIJS

Voor een eerste bezoek meldt u zich aan 
bij het onthaal op de benedenverdieping, 
daar ontvangt u het kamernummer waar uw 
familielid ligt op Hartbewaking. Aan gate E, 
op de eerste verdieping in  het ‘wachtpunt 
Intensieve Zorg’, bevindt zich een kiosk waar 
u het kamernummer kunt intikken. U wordt 
daardoor automatisch verbonden met de 
verpleegkundige die uw familielid opvolgt. 
Deze verpleegkundige zal u verder helpen.

Op Hartbewaking zijn patiënten meestal 
herstellend. Ze moeten  geregeld verzorgd, 
onderzocht en behandeld worden.  In 
bepaalde omstandigheden zal u daarom 
even moeten wachten.  Men zal proberen de 
wachttijd in te schatten en u mee te delen. 
De verpleegkundige zal u binnen laten zodra 
mogelijk..

WAT IS HARTBEWAKING?

De hartbewaking is een afdeling die 
zich qua zorgintensiteit bevindt tussen 
de dienst intensieve zorg (IZ) en de 
verpleegafdelingen. De hartbewaking is 
voorzien van 4 gemonitorde bedden verdeeld 
over 2 kamers. In tegenstelling tot een 
gewone kamer is het mogelijk dat vrouwen 
en mannen op eenzelfde kamer verblijven.

MONITORING

U vraagt zich waarschijnlijk af wat deze 
cijfergegevens betekenen op de monitor? 
Hieronder geven we een korte beschrijving 
weer zodat u wegwijs geraakt uit al deze 
parameters.
Onderstaande afbeelding geeft een 
weergave van de parameters die belangrijk 
zijn op de hartbewaking. Zo vindt u de 
hartslag (groen), de ademhalingsfrequentie 
(blauw), de zuurstofsaturatie (wit) en de 
bloeddruk (rood) terug. 

De patiënt wordt om de twee uur opgevolgd. 
Dat betekent dat er om de 2 uur een 
registratie zal gebeuren van de parameters. 
De patiënt moet continu aan de monitor 
blijven. Bij een acuut gebeuren brengt de 
monitor de verpleegkundigen daarvan op de 
hoogte. Geen paniek als de monitor in alarm 
gaat. De verpleegkundige volgt dit op. 

Afhankelijk van de toestemming van de arts 
kan de patiënt (tijdelijk) ontkoppeld worden 
van de monitor om zich te wassen, naar 
onderzoeken te gaan, etc.

MEDEWERKERS

Op deze afdeling werken verpleegkundigen, 
kinesisten, logopedisten, diëtisten, 
ergotherapeuten, medewerkers 
zorgondersteuning. De dienst Hartbewaking 
is net als alle andere afdelingen omringd 
door verschillende disciplines.

De  patiënt en zijn familie hebben in eerste 
instantie contact met de behandelend 
arts en de verpleegkundigen. Wil u een 
gesprek met de arts, contacteer dan de 
verpleegkundige. 


