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Eerste Hart Hulp
U verblijft op dit moment op de Eerste Hart Hulp (EHH). U bent hier gekomen 
vanwege vermoedelijke hartklachten. Gedurende uw verblijf proberen wij te 
achterhalen wat de aard van uw klachten is en welke behandeling noodzakelijk is. 
Daartoe ligt u aan de monitor en vinden een aantal onderzoeken en handelingen plaats.

Dit kan onder andere betreffen:
• infuusnaald inbrengen
• bloedonderzoek
• ECG (hartfilmpje)
• X-thorax (foto van hart en longen)
• Echo van het hart
• Fietsproef (inspannings-ECG)

Na ongeveer anderhalf uur zijn de resultaten van de meeste onderzoeken bekenden zal de 
dokter die met u bespreken. Dan wordt ook met u besproken wat het vervolg kan zijn.

Zo is het mogelijk dat:
• u nog een aantal uren op de EHH zal blijven voor een herhaling van het 

bloedonderzoek, behandeling of langere observatie;
• u wordt opgenomen in het ziekenhuis;
• u met ontslag mag gaan;
• de behandeling poliklinisch wordt voortgezet;
• u voor verdere behandeling wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.

De algemene gang van zaken
Uw verblijf op de EHH is van korte duur (maximaal 12 tot 14 uur). Tijdens uw verblijf 
op de EHH mag u uw bed alleen verlaten in overleg met de verpleegkundige.

In verband met de beperkte ruimte op de EHH mogen er maximaal 2 familieleden bij u 
aan het bed verblijven. Als er meer familieleden zijn meegekomen, dan blijven zij in de 
wachtkamer of gaan naar huis.

Als nadat de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn (na ongeveer anderhalf uur) blijkt 
dat u nog enige tijd op de EHH moet blijven, dan gaat uw familie naar huis.
In dat geval willen wij graag beschikken over het telefoonnummer van uw 
contactpersoon. Zodat wij, indien gewenst, contact met hem of haar kunnen opnemen.

Er zijn geen bezoektijden op de EHH.
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Na ontslag van de EHH
Gaat u met ontslag? Lees dan deze folder verder voor de afspraken hierover.

Geen verdere behandeling
Is er een herhaling van uw klachten? Raadpleeg dan uw huisarts.

Wel verdere behandeling
Wij verzoeken u vriendelijk op de assistent van polikliniek Cardiologie te bellen voor het 
maken van een afspraak voor:

 Een fietsproef (inspannings-ECG)

 Een echografie van het hart

 Een Holter-registratie

 Een controle afspraak over ……… weken
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Bereikbaarheid Polikliniek Cardiologie
• Voor het maken van een afspraak kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag 

tussen 10.30 en 12.00 of tussen 13.30 en 16.00 uur 
• tel: 0575 – 59 28 08

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Eerste Hart Hulp:
• tel: 0575 – 592 724


