
  

Hartbewaking 
 

Op de eenheid Hartbewaking worden hoofdzakelijk 

patiënten opgenomen met een vermoeden van 

hartlijden of met klachten die wijzen op een 

hartaandoening. 

 

 

Beroertezorg 
 

Op de eenheid Beroertezorg worden hoofdzakelijk 

patiënten opgenomen die een hersenberoerte 

hebben gehad of patiënten die strikt neurologisch 

moeten worden gevolgd. 

 

Beide eenheden vormen samen de 

zorgeenheid Hartbewaking en beroertezorg 

 

 

Wat gebeurt hier? 
 

Patiënten die op de zorgeenheid Hartbewaking  

en beroertezorg zijn opgenomen, worden 

nauwgezet opgevolgd door de gespecialiseerde 

verpleegkundigen en artsen van de zorgeenheid. 

 

De opgenomen patiënten zijn via elektroden op de 

borstkas verbonden met een hartmonitor. Deze 

monitor volgt de belangrijkste parameters op (zoals 

hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed) 

van de patiënt. De monitor stuurt deze gegevens 

naar een centraal systeem. 

Dit centraal systeem wordt van dichtbij gevolgd 

door de verpleegkundigen van de zorgeenheid, die 

onmiddellijk kunnen ingrijpen wanneer nodig.  

De meeste patiënten hebben ook een infuus. 

 

Het bewakingsniveau situeert zich tussen een 

afdeling Intensieve zorg en een gewone 

verpleegafdeling. We spreken hier over zogenaamde 

medium-care of mid-care. 

 

 

Afspraken 
 

Plaats 
 

De zorgeenheid bevindt zich op de 3e verdieping in 

de B-vleugel van het ziekenhuis (B 3). 

 

Bezoek 
 

Aanmelden 

Voordat u de zorgeenheid betreedt, gelieve aan te 

bellen. Een verpleegkundige zal u toegang verlenen. 

 

Bezoekuren 

Dagelijks: 

 van 14.30 tot 15.30 uur 

 van 18.30 tot 19.30 uur 

 

Gelieve deze bezoekuren te respecteren. 

Uitzonderingen zijn enkel mogelijk in overleg met de 

verantwoordelijke verpleegkundige. 

Bezoekregeling 

 De bezoektijd kan afhankelijk van de toestand 

van de patiënt beperkt worden tot 30 minuten 

per bezoek. 

 Er kunnen maximum 2 bezoekers gelijktijdig bij 

de patiënt. Indien u met meerdere personen op 

bezoek komt, gelieve af te wisselen. 

 Baby’s en kinderen jonger dan 12 jaar worden 

niet toegelaten, tenzij in overleg met de 

verantwoordelijke verpleegkundige. 

 Bloemen en/of planten zijn niet toegelaten. 

 Het aanraken en bedienen van monitoren en/of 

andere medische apparatuur door patiënten en 

bezoekers is niet toegelaten.     

 Foto en filmopnames maken is hier ten 

strengste verboden!                

In het kader van de Privacywet en in het belang 

van onze patiënten, artsen, verpleegkundigen 

en andere medewerkers is het ten strengste 

verboden foto of filmopnames te maken in en 

rond AZ Alma zonder voorafgaandelijke 

(schriftelijke) toestemming van de directie en/of 

onze dienst PR & Communicatie. 

 

Op de zorgeenheid Hartbewaking en beroertezorg 

staat een team van gespecialiseerde 

verpleegkundigen en artsen steeds voor u klaar om 

uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden. 

 

Indien u de behandelende arts wenst te spreken, 

neem dan contact op met de verantwoordelijke 

verpleegkundige. Zij helpen u graag verder. 
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Hartbewaking  
en beroertezorg 

Wat meebrengen? 

 Persoonlijk toiletgerief: zoals handdoeken, 

washandjes, kam, tandenborstel, tandpasta, 

scheerapparaat en pyjama; 

 Eventueel pantoffels. 

Waardevolle voorwerpen neemt u best mee naar huis. 

 

Contactpersoon 

Voor een vlotte informatieverstrekking vragen wij u 

om de namen en telefoonnummers van de 

contactpersonen door te geven.  U duidt best  

1 contactpersoon aan die wij steeds telefonisch 

kunnen bereiken bij vragen of problemen. 

 

 

Contactgegevens 
 

Telefonisch contact met de zorgeenheid is steeds 

mogelijk op het nummer 09 310 18 30.  

Wij vragen u om dit, indien mogelijk, te beperken  

tot 1 contactpersoon uit de naaste omgeving van 

de patiënt. 

 

Hartbewaking en beroertezorg 
Dhr. Roel Blondia, hoofdverpleegkundige 

 

Verantwoordelijke artsen 

Dr. Sylvie Van Peteghem, cardioloog 

Dr. Veronique Meire, neuroloog 

 


	Hartbewaking
	Beroertezorg
	Beide eenheden vormen samen de zorgeenheid Hartbewaking en beroertezorg

	Wat gebeurt hier?
	Afspraken
	Plaats
	Bezoek
	Aanmelden
	Bezoekuren
	Bezoekregeling
	Wat meebrengen?
	Contactpersoon


	Contactgegevens
	Hartbewaking en beroertezorg
	Verantwoordelijke artsen
	Dr. Sylvie Van Peteghem, cardioloog



