Eerste bezoek aan de
polikliniek cardiologie
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U bent door uw huisarts, of een andere specialist, voor nader
onderzoek verwezen naar de polikliniek cardiologie van het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).
In deze brochure staat wat u bij uw eerste bezoek aan de polikliniek
cardiologie kunt verwachten.

De polikliniek cardiologie
Op de polikliniek cardiologie zijn diverse cardiologen werkzaam.
Naast de algemene patiëntenzorg hebben de cardiologen ook ieder
hun speciale aandachtsgebieden zoals reanimatie,
hartkatheterisatie, dotterbehandeling, pacemakers,
ritmestoornissen, echografie van het hart, hartfalen, hartrevalidatie
maar ook het opleiden van arts-assistenten.
Soms ontmoet u bij een eerste bezoek een cardioloog in opleiding
die werkt onder verantwoordelijkheid van een van deze
cardiologen.
Verder zijn er vier gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen
werkzaam die een waardevolle aanvulling zijn op de cardiologische
zorg. Zij doen zowel zelfstandig als samen met de cardioloog
spreekuren voor hartfalenpatiënten. Op deze wijze worden de
patiënten intensief begeleid.
Daarnaast zijn er research-verpleegkundigen werkzaam die
patiënten begeleiden die deelnemen aan een klinische
geneesmiddelen studie.
De cardiologen van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis houden
ontwikkelingen van nieuwe behandelingen en medicijnen
nauwlettend in de gaten. Zij lopen waar dat mogelijk is voorop door
nieuwe behandelingen mee te ontwikkelen. Vaak betreft het grote
internationale projecten waarin de werkzaamheid en veiligheid van
nieuwe geneesmiddelen wordt onderzocht bij patiënten. Het kan
zijn dat uw cardioloog u benadert voor een studie. Dit is altijd
geheel vrijblijvend.
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Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel
mogelijk de polikliniek cardiologie. U kunt dan tevens ook een
nieuwe afspraak maken.
Melden en centrale registratiekaart
Als u nog geen centrale registratiekaart heeft of als uw gegevens
veranderd zijn, meldt u zich ongeveer een kwartier voor het
afgesproken tijdstip bij de centrale inschrijfbalie B80.
U brengt altijd het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering en
een officieel identificatiebewijs mee. Een officieel identificatiebewijs
is een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
Bij uw eerste bezoek legt de medewerker van de centrale inschrijfbalie uw persoonlijke gegevens vast op een centrale registratiekaart. De kaart vermeldt al uw - voor ons belangrijke - gegevens.
Met deze centrale registratiekaart kunnen wij uw gegevens op al uw
ziekenhuisformulieren afdrukken. Wij vragen u de kaart bij elke
afspraak mee te nemen.
In het CWZ is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30
uur en vrijdagochtend een gastvrouw aanwezig.
Zij vangt u op en begeleidt u naar de polikliniek. De medewerker
van de centrale inschrijfbalie poliklinieken brengt u desgewenst met
haar in contact.
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Voorbereiding gesprek met cardioloog
• Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de
polikliniek cardiologie B18 bij de polikliniekmedewerker.
• De medewerker zal u om uw centrale registratiekaart vragen om
enkele administratieve handelingen te verrichten en u verwijzen
naar de wachtkamer waar u kunt plaatsnemen.
• Voordat u de dokter bezoekt, zal de doktersassistente u eerst
wegen en een hartfilmpje bij u maken.
• U wordt naar de kleedkamer gebracht waar u het bovenlijf
ontbloot om op de juiste wijze het hartfilmpje te kunnen maken.
De overige kleding mag u aanhouden, ook de schoenen. Houdt
u daar met uw kledingkeuze rekening mee.
• Hierna kunt u zich weer aankleden en opnieuw plaats nemen in
de wachtkamer.
Waarom een hartfilmpje (ECG)?
De elektrische stroompjes die het hart doen samentrekken kunnen
aan de buitenkant van het lichaam zichtbaar worden gemaakt. Dit
heet een elektrocardiogram ofwel ECG. Het is een eenvoudig, snel
en pijnloos onderzoek.
Het hartfilmpje wordt bij vrijwel ieder bezoek op de polikliniek door
de doktersassistente gemaakt en kost slechts enkele minuten.
Op uw borst armen en benen worden tien dopjes geplaatst.
Deze zijn op een ECG-apparaat aangesloten dat de elektrische
stroompjes meet en op papier vastlegt.
Op een ECG kan de cardioloog van verschillende kanten ‘kijken’ naar
de elektrische prikkeling in het hart.
Het geeft de cardioloog dan ook veel informatie over uw hart. Soms
is er bijvoorbeeld te zien dat een deel van uw hart zuurstofgebrek
heeft en waar dat zit.
Ook is te zien of er een ritmestoornis bestaat.
Er zijn geen risico’s verbonden aan het maken van een ECG.
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Het eerste gesprek met de cardioloog
Schrijf al uw vragen die u aan de arts wilt stellen op en/of vraag een
directe naaste u te begeleiden.
Tijdens het gesprek zult u merken dat dit u een houvast geeft.
Voor het eerste bezoek aan de cardioloog zijn meestal 20 minuten
gereserveerd.
De arts probeert aan de hand van een gesprek, het hartfilmpje en
een lichamelijk onderzoek de oorzaak van de klachten te vinden en
de diagnose vast te stellen.
Soms heeft de cardioloog echter meer gegevens nodig om te
kunnen beoordelen hoe uw hart functioneert en wat de beste
behandeling is.
Hiervoor zijn een aantal onderzoeken in het CWZ mogelijk.
De cardioloog zal aangeven welk onderzoek om medische redenen
voor u wenselijk is.
Als u hierover vragen hebt, is het goed om die met hem te
bespreken.
Natuurlijk staat het u vrij om aan te geven dat u voor het gestelde
onderzoek/behandeling om enige reden niet voelt.
Er zijn per specifiek onderzoek aanvullende folders beschikbaar en u
ontvangt bijbehorende instructies op de polikliniek of de
betreffende afdeling.
Enkele onderzoeken kunnen direct aansluitend aan uw polikliniekbezoek worden verricht. Voor de meeste moet echter een afspraak
gemaakt worden en moet u dus op een later tijdstip terugkomen.
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Na het gesprek met de arts
De doktersassistente verwerkt de administratie over hetgeen de
arts heeft afgesproken terwijl u nog even plaatsneemt in de
wachtkamer.
Zodra uw papieren in orde zijn, geeft de doktersassistente u deze
mee met de nodige uitleg hierover.
Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust.
Algemene informatie over het CWZ vindt u in de brochure
‘De poliklinieken van het CWZ’ die u bij uw melding aan de balie
ontvangt.
Deze brochure vindt u ook op internet www.cwz.nl bij patiënten;
folders; algemeen.
Bij patiënten; specialisme; cardiologie vindt u meer informatie over
cardiologie.
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Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek cardiologie B18
Telefoon: (024) 365 82 50

8

G431 / 01-13

Website: www.cardiologie.cwz.nl

