Welkom op de
afdeling D1
D1.001N

Cardiologie

bezoek

van 14u tot 20u30
niet in de voormiddag



057 35 64 11
bij voorkeur tussen 14u en 15u30



YD1@yperman.net



www.yperman.net/afdelingen
Derde verdieping Y - kamers 314-321 en 341 tot 345
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WIE ZIJN WE?
1. Artsen
1.1. Artsen-specialisten: cardiologen

dr. D. De
Cock

dr. J. De
Keyser

dr. R.
Roelandt

dr. V. Soufflet

Dr. E. Viaene

1.2. Artsen-assistenten
Komen mee met de artsen-specialisten.
1.3. Artsen-stagiairs
Komen mee met de artsen-specialisten.

2. Verpleging
 Hoofdverpleegkundige
 Verpleegkundig en zorgkundig team

3. Ondersteunend team
We benaderen de patiënt altijd MULTIDISCIPLINAIR: dit houdt in dat er op alle niveaus
overleg is met een team van ondersteunende medewerkers:






Kinesitherapeut
Patiëntenbegeleiding
Medewerker schoonmaak
Medewerker logistiek
Diëtist: een afwisselend team van diëtisten komt langs op de afdeling om uw
voeding samen te stellen.

Uiteraard is iedereen gebonden door het beroepsgeheim.
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WELKE PATIËNTEN ZIJN HIER OPGENOMEN?
Cardiologie:
 Hartkatheterisatie
 Echo-cardio
 Echo-bloedvaten
 Plaatsing pacemaker
 Hartfalen
 Coronaire insufficiëntie
 Aandoeningen van het elektrisch hartweefsel
 …
Meer info? Bezoek de infomuur op route 76
HOE ZIET DE DAGINDELING ERUIT?
In de voormiddag worden de meeste onderzoeken gepland, komt de arts langs en verzorgt
de verpleging alle patiënten. Er is geen bezoek in de voormiddag om alles vlot te laten
verlopen.
Om kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg te verlenen, is het belangrijk dat de
verpleegkundigen informatie uitwisselen. Tussen 6u30 en 7u00, 13u00 en 14u00, 21u en
21u30 geeft de ene equipe info door aan de volgende shift en kan een antwoord op een
beloproep of een vraag daarom iets langer duren.
Elke maandag vindt een patiënten overleg
hoofdverpleegkundige en de sociale dienst.
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WAAR VIND JE DE DIENST?
1. Waar vind je de dienst in het Ziekenhuis?

D1

2. Hoe ziet mijn dienst eruit?
Mijn kamernummer: ……….

dagzaal

trappen
toiletten
bloemvazen
verpleegpost

dokterskamer

trappen

liften

bezoekersliften

trappen

VRAGEN?
Zit je met vragen? Contacteer de verpleegkundigen op jouw dienst voor meer informatie of
raadpleeg de website van het Jan Yperman Ziekenhuis.
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