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Inleiding 

De afdeling Hartbewaking (in medische termen Coronary Care 
Unit, kortweg CCU) is een afdeling waar patiënten intensief 
worden verpleegd, bewaakt en behandeld. Voor kortere of 
langere tijd is intensieve zorg en doorlopende bewaking nodig. 
Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van moderne 
technische apparatuur. 
 
De afdeling bevindt zich op de eerste etage, bereikbaar met lift 
A, volg route 1.02. 
 
Een opname op de afdeling Hartbewaking is meestal ingrijpend. 

Dit geldt voor patiënten, maar ook voor partners, familie en 
vrienden. Ter ondersteuning van de begeleiding bieden we u 
deze brochure aan. Als u nog vragen hebt, kunt u ze altijd aan 
de verpleegkundigen of artsen stellen. 
 

Opname van de afdeling Hartbewaking  
Opname op een afdeling Hartbewaking kan nodig zijn als de 
toestand van de patiënt vraagt om extra bewaking van de 
hartslag, ademhaling en/of andere belangrijke functies. Er zijn 
enkele redenen waarom een patiënt wordt opgenomen op de 
afdeling Hartbewaking. 

 Er sprake is van hartklachten. Op de afdeling liggen niet 
alleen patiënten die een hartinfarct hebben gehad. Ook bij 
ritmestoornissen van het hart is opname mogelijk.  

 Kortademigheid als gevolg van een verminderde 
pompfunctie van het hart.  

 Patiënten met angina pectoris. Angina pectoris is pijn op de 
borst die wordt veroorzaakt door vernauwde 
kransslagaderen; er is dan nog geen sprake van een 
hartinfarct. 

 
Opname op deze afdeling duurt zolang de arts dat noodzakelijk 

acht. Na de opname gaat de patiënt meestal naar een gewone 
verpleegafdeling.  
  



Afdeling met veel techniek 
Patiënten worden dag en nacht behandeld en verpleegd door 
artsen en verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid voor hun 
werk op deze afdeling. Het komt vaak voor, dat men onder de 
indruk raakt van de apparatuur die wij gebruiken. Deze 
apparatuur helpt mee om de toestand van patiënten te 
controleren gedurende het verblijf op deze afdeling. Zo blijft 
men voortdurend op de hoogte van bijvoorbeeld de werking 
van het hart, de ademhaling en de bloeddruk. 
 
Alarm  
Sommige instrumenten geven in geval van alarm signalen af 

door middel van licht en geluid. De verpleegkundigen kennen 
de oorzaken en de betekenis van deze signalen. Zij nemen al 
deze signalen direct waar en weten in combinatie met het beeld 
dat op de apparaten te zien is, of het een 'echt' of 'loos' alarm 
is. Zij weten wat zij moeten doen en wanneer zij een arts 
moeten waarschuwen. 
 
Infuus  
De patiënt krijgt een infuusnaald in de arm; deze naald is van 
buigzaam plastic en zit rechtstreeks in het bloedvat. Indien 
nodig worden hierdoor medicijnen toegediend; deze medicijnen 

zijn meestal opgelost in een vloeistof. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van een infuuspomp, waardoor de toediening zeer 
constant, nauwkeurig en veilig te regelen is. 
 

Bezoek 
Gedurende het verblijf op deze afdeling hebben de meeste 
patiënten behoefte aan rust. Teveel bezoek tegelijk wordt vaak 
als vermoeiend ervaren. Om die reden wordt er weinig bezoek 
toegelaten tot de patiënt. Per patiënt mogen maximaal twee 
personen aanwezig zijn. De mogelijkheid bestaat echter om een 
maal te wisselen van bezoekers. Zolang de patiënt op de 

afdeling Hartbewaking ligt, adviseren wij géén jonge kinderen 
mee te nemen; overleg eventueel met de verpleegkundigen. 
 

 

 
  



Bezoektijden  
De bezoektijden zijn dagelijks van 13.30 tot 14.00 uur en van 
18.30 tot 19.30 uur, ook in het weekend en op feestdagen. 
Maximaal 2 bezoekers per patiënt, 1x wisselen. 
 
We verzoeken u toiletbenodigdheden, zoals een tandenborstel 
en tandpasta, scheerapparaat, een spiegeltje, nachtkleding, 
ondergoed en eventuele medicijnen die gebruikt worden mee te 
nemen (geen handdoek of washandje). 
 
Geen bloemen en planten  
In tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken in het 

ziekenhuis, is het in verband met hygiëne niet toegestaan 
bloemen en planten mee te brengen voor de patiënt. 
 

Inlichtingen  
De verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de verzorging, 
is altijd bereidt informatie te geven aan de contactpersoon over 
de gezondheidstoestand en/of toelichting op de behandeling. 
 
Na toestemming (indien mogelijk) van de patiënt, is het 
mogelijk dat de partner of naaste familie spreekt met de 
behandelend specialist. Een verpleegkundige of 

afdelingssecretaresse maakt daarvoor een afspraak. Wilt u wel 
zo vriendelijk zijn om met elkaar af te spreken wie namens de 
familie als contactpersoon optreed? Deze kan dan dag en nacht 
ook telefonisch naar de toestand van de patiënt informeren. 
Aan anderen mogen wij geen informatie verstrekken. Ons 
beroepsgeheim verbiedt dat. Wij stellen het op prijs als er 
tussen 07.00 uur en 10.00 uur zo min mogelijk wordt gebeld, 
dit in verband met de verzorging van de patiënten. 
 

Vragen? 
Als u nog vragen hebt, kunt u altijd bij de verpleging terecht. 

Bij vragen (zie ook onder kopje ‘Inlichtingen’) kunt u eveneens 
telefonisch contact opnemen met de afdeling Hartbewaking. 
Telefoon: 010 – 893 00 00. 
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