
 

 

 

Cardiologie  |  CARD-609.2  |  versie 3 |  pagina 1/1 

Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie.  

U kunt aan deze uitgave  

geen rechten ontlenen.  

© Gelre ziekenhuizen  

www.gelreziekenhuizen.nl 

Zorg na uw hartoperatie 
 

 

Deze brochure biedt u informatie over zorg na ontslag na uw hart operatie. 

U wordt of bent geopereerd en mag binnenkort het ziekenhuis verlaten. Het streven is 

dat u zeven dagen na de operatie met ontslag gaat. De cardioloog bepaalt de feitelijke 

ontslagdatum. 

 

Zorg in de thuissituatie 

De verpleegkundige inventariseert gedurende uw opname in het ziekenhuis met u en 

eventueel uw familie uw thuissituatie. Heeft u hulp nodig in uw thuissituatie? Dan 

bespreekt de verpleegkundige met u hoe die hulp geboden kan worden.  

Het ziekenhuis kan u vanwege de nieuwe regelgeving niet zondermeer in een 

verzorgingshuis plaatsen. Dat wil zeggen dat in eerste instantie een beroep wordt gedaan 

op mantelzorg. Mogelijk kunnen familieleden, vrienden en/of kennissen u deze 

mantelzorg geven. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij het doen van boodschappen, 

steunkousen aan- uittrekken en verzorging.  

 

Thuiszorg 

Het is ook mogelijk dat er thuiszorg voor u wordt aangevraagd. U kunt hierbij zelf een 

voorkeur voor een bepaalde thuiszorgorganisatie aangegeven. Deze aanvraag wordt 

gedaan door het Transferbureau van Gelre ziekenhuizen. Afhankelijk van de zorg die u 

nodig heeft, is het wenselijk dat u zowel mantelzorg als thuiszorg krijgt.  

 

Verzorgingshuis 

Heeft u meer zorg nodig, bijvoorbeeld bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet 

gaan? Dan komt u in aanmerking voor tijdelijke opvang in een verzorgingshuis. De 

aanvraag hiervoor wordt eveneens geregeld via het Transferbureau. 

 

Indicatie CIZ 

Voor een zorgaanvraag (thuiszorg of tijdelijke opvang) heeft u een indicatie besluit 

nodig van het CIZ (centraal indicatiestelling zorg). Met deze indicatie weet u hoeveel 

uren zorg u kunt krijgen en in welke vorm. De indicatie wordt gesteld door het 

Transferbureau.  

 

Zorghotel 

Is de stap te groot om naar huis te gaan met thuiszorg en/of mantelzorg en komt u niet 

in aanmerking voor een tijdelijke opvang? Dan is er nog een mogelijkheid om te 

herstellen in een zorghotel. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Dit kan gedeeltelijk 

vergoed worden door uw eigen zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hierover 

informeren. 

 

Wij hopen u met deze folder voldoende geïnformeerd te hebben over de verschillende 

mogelijkheden van opvang na uw hartoperatie. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de 

verpleegkundigen van afdeling Cardiologie A4 (tel: 055 - 581 15 60). 


