Ponsplaatje

Aanvulling op de digitale externe overdracht
bij patiënten met terminaal hartfalen

Patiënt is bekend op hartfalenpoli

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Wel of geen opname in ziekenhuis met patiënt en familie
besproken?

 Ja

 Nee

Nog ziekenhuis opname?

 Ja

 Nee

Pacemaker
 De cliënt heeft een pacemaker?
 De pacemaker is:

 Ja
 Aan

 Nee
 Uit

 Ja
 Aan

 Nee
 Uit

Indien de patiënt niet bekend is dan kan men niet overleggen met de
hartfalenpoli. Men overlegt dan met de huisarts.
Telefoonnummer hartfalenpoli: dagelijks van 8.00 uur tot 16.00 uur via
het algemeen nummer van het ziekenhuis.
 Veghel 0413-381911
 Oss
0412-621911
In de avond of het weekend overleg met HOV. Deze kan eventueel
overleggen met dienstdoende cardioloog.

Recept voor noodmedicatie
Altijd door cardioloog laten tekenen en familie de medicatie laten halen
zodat de medicatie thuis aanwezig is als de patiënt thuis kom.

Uitvoeringsverzoek, voor toediening van noodmedicatie.
Altijd door cardioloog laten ondertekenen.

De pacemaker blijft in principe altijd aan staan.

ICD (implanteerbare cardioverter-defibrillator)
 De cliënt heeft een ICD?
 De ICD is:
In principe wordt de ICD in overleg met de cliënt uitgezet. Wanneer de
cliënt dit nog niet wilde kan dit alsnog thuis. De ICD wordt dan door de
pacemaker technicus, tijdens kantooruren, thuis uitgezet. De technicus is
bereikbaar via 0413-38191, vragen naar de pacemaker kamer.
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Wat is de prognose?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is er met patiënt en familie besproken t.a.v. prognose?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wensen ten aanzien van het sterven besproken:

 Ja

 Nee

Wat is er besproken t.a.v. sterven?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voorlichtingsfolders uitgereikt:
 Terminaal hartfalen:
Uitprinten van website ziekenhuis onder kopje folder, terminaal
hartfalen of www.rosrobuust.nl


Wensen voor het leven in de laatste fase:

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

uitprinten via www.rosbobuust.nl of te bestellen bij het IKZ,
www.ikz.nl

Betrokken disciplines:
 Thuiszorg:
naam:
telefoonnummer:
soort zorg :
 Verpleeg Technisch Team Thuiszorg Pantein, telefoonnummer: 06 1317 9675




(24 uur per dag bereikbaar)

Fysiotherapie, naam en telefoonnummer:
Dietiste, naam en telefoonnummer:
Anders, naam en telefoonnummer:
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