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U bent opgenomen geweest op de verpleegafdeling 

Cardiologie in het Maasstad Ziekenhuis. Met deze 

folder geven wij u informatie over hoe het gaat na uw 

ontslag.

Informatie voor thuis
 − Wanneer u instructies hebt gekregen, raden wij u 

aan deze goed op te volgen.

 − Wanneer u thuis opnieuw klachten krijgt, neemt u 

contact op met de huisarts, behalve als anders is 

afgesproken.

Bent u voor hartkatheterisatie opgenomen geweest 

en heeft u binnen een week na de opname klachten 

die te maken hebben met het onderzoek? Bel dan 

naar de Eerste Hart Hulp (010) 291 34 98.

Afspraken en formulieren
U krijgt bij ontslag een aantal formulieren mee. Ook 

plannen we eventueel bepaalde afspraken in:

Polikliniek-afspraak
Wanneer u voor een afspraak naar de polikliniek 

Cardiologie moet komen, ontvangt u een brief thuis.. 

Heeft u binnen één week na de opname geen brief 

ontvangen? Neem dan contact met ons op via (010) 

291 47 08.

Het kan zijn dat u een afspraak krijgt bij een andere 

polikliniek. Hiervoor krijgt u gelijk een brief mee, 

hierop staat de datum en tijd van de afspraak en bij 

welke arts u een afspraak heeft.



In sommige gevallen heeft u geen afspraak meer 

nodig na de opname. Dit wordt tijdens de opname 

besproken. Mocht u later vragen hebben kunt u 

contact opnemen met de polikliniek Cardiologie (010) 

291 22 50.

Bent u voor een hartkatheterisatie opgenomen 

geweest en komt u vanuit een ander ziekenhuis? Dan 

krijgt u een brief mee met telefoonnummers en een 

uitleg wanneer u weer bij naar uw eigen specialist 

moet gaan. U moet zelf deze afspraak maken.

Ontslag recepten
Voor u met ontslag mag, komt er iemand van 

de apotheek van het ziekenhuis naar u toe om u 

(nieuwe) medicatie met uitleg te geven. Hierna komt 

de arts assistent / physician assistant (PA) nog een 

eindgesprek met u houden.

Trombosedienst
Wanneer u gebruik maakt van bloedverdunners, moet 

u voor controle langs bij een trombosedienst. Wij 

melden u aan voor deze controle. Op het formulier, 

wat u bij ontslag meekrijgt, staat vermeld welke 

bloedverdunners u moet gebruiken. Ook staat er 

op dit formulier wanneer de trombosedienst bij u 

thuis langs komt om bloed af te nemen. U moet dit 

formulier overhandigen aan degene die het bloed 

komt afnemen.
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Bloedprikken
Moet u voor uw volgende afspraak bloedprikken? 

Dit kan in de centrale hal van ons ziekenhuis bij 

de afdeling Bloedafname. Wij raden u aan om 

minstens 1,5 uur voor uw afspraak bloed te laten 

prikken. Wanneer u met de arts in gesprek gaat kan 

hij of zij direct de resultaten bespreken.

Overdracht nazorg
In sommige gevallen krijgt u nazorg na uw opname. 

In dat geval krijgt u een overdracht mee voor de 

hulpverlener die u nazorg gaat verlenen. In deze 

overdracht staan uw gegevens en zorgbehoeften.

Fysiotherapie
Wanneer u na uw opname thuis verder gaat 

met fysiotherapie, ontvangt u een ontslagbrief 

van de fysiotherapeut van het ziekenhuis. Deze 

ontslagbrief kunt u vervolgens aan uw eigen 

fysiotherapeut geven. Wanneer u naar een 

fysiotherapiepraktijk gaat heeft u geen machtiging 

nodig, komt de fysiotherapeut bij u thuis dan moet 

de arts assistent / physician assistant (PA) een 

Zilveren Kruis machtiging invullen die u aan de 

fysiotherapeut kunt geven.

U kunt zelf kiezen naar welke praktijk u gaat.
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Contactgegevens Cardiologie
 − De polikliniek Cardiologie is van maandag tot 

en met vrijdag van 08.00-17.00 uur te bereiken 

via (010) 291 22 50.

 − De polikliniek Pacemaker is van maandag tot 

en met vrijdag van 08.00-17.00 uur te bereiken 

via (010) 291 28 04.

 − De afdeling Cardiologie Onderzoek is van 

maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur 

te bereiken via (010) 291 22 50.

 − De hartfalen-verpleegkundige is van maandag 

tot en met vrijdag van 08.00-16.30 uur te 

bereiken via (010) 291 17 64 / (010) 291 22 50

Rechten en plichten
Als patiënt is het belangrijk dat u op de 

hoogte bent van uw rechten en plichten. Meer 

informatie hierover leest u op onze website (www.

maasstadziekenhuis.nl/rechten) of in de folder 

Rechten en plichten volwassenen of minderjarigen.

Klacht of opmerking
Wij doen er alles aan om goede zorg te leveren. 

Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Wij 

raden u aan uw opmerking of klacht eerst te 

bespreken met de betrokken zorgverlener of 

teamleider; Joyce Geneugelijk (010) 291 33 06. Voor 

meer informatie, lees de folder Klachtenregeling.

http://www.maasstadziekenhuis.nl/rechten
http://www.maasstadziekenhuis.nl/rechten
https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/12979/02339-nl-rechten-van-volwassen-pati%C3%ABnten.pdf
https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/12979/02339-nl-rechten-van-volwassen-pati%C3%ABnten.pdf
https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/12980/02340-nl-rechten-van-minderjarige-pati%C3%ABnten.pdf
https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/11365/02070-nl-klachtenregeling.pdf


De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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