Patiënteninformatie

Groene Kaart
Eerste Hart Hulp
Inleiding
U heeft van de cardioloog een groene kaart
gekregen, omdat u (mogelijk) last heeft van
ritmestoornissen. Met deze kaart kunt u, zonder
tussenkomst van een huisarts, contact opnemen
met de Eerste Hart Hulp.
Let op!
Voordat u naar het ziekenhuis wilt komen, belt u
eerst naar de Eerste Hart Hulp.
Bel altijd zelf naar de Eerste Hart Hulp en laat
niet een ander bellen. U kunt zelf het beste onze
vragen beantwoorden.
Wanneer gebruikt u de groene kaart
Als u denkt een ritmestoornis te hebben (voor u
herkenbare klachten).
Als de ritmestoornis al bewezen is:
Neemt u eerst de eventueel voorgeschreven
medicatie in
Wacht u 2 uur na inname van de medicatie
Als u 2 uur na inname van de medicatie nog
klachten heeft, belt u de Eerste Hart Hulp
Als u het echt niet vertrouwt, belt u direct 112!
Als u belt, stellen wij de volgende vragen:
Wat is uw naam en geboortedatum?
Wat zijn uw klachten?
Hoe laat zijn de klachten begonnen?
Welke medicatie heeft u ingenomen op welk
tijdstip?
Hoe laat heeft u voor het laatst gegeten?
Heeft u eerder een behandeling gehad voor deze
ritmestoornis?
De dienstdoende arts beslist of het nodig is dat u
naar de Eerste Hart Hulp komt, of dat u eerst extra
medicatie moet innemen.

Op de Eerste Hart Hulp
Wij maken bij u een hartfilmpje. Als het hartritme
goed blijkt te zijn, kunt u weer terug naar huis.
Zo nodig wordt er bloed afgenomen. Het kan zijn dat
u enkele uren op de Eerste Hart Hulp bent.
De behandeling (indien nodig) van een ritmestoornis
kan zijn:
Medicatie per tablet of infuus;
Cardioversie;
Wijziging thuismedicatie.
Soms is geen extra behandeling nodig.
Let op!
De Groene Kaart is alleen bedoeld voor
ritmestoornissen of verdenking hierop.
Heeft u andere klachten (zoals hoge bloeddruk of
pijn op de borst), belt u dan de huisarts.
Als u onwel bent, of bijna wegrakingen ervaart,
belt u 112.
Als u komt voor een behandeling moet u nuchter
blijven (niets meer eten en drinken).
Neem altijd uw thuismedicatie mee naar het
ziekenhuis.
Laat u vervoeren, u mag niet zelf (auto)rijden.
Cardioversie
Behandeling door middel van cardioversie doen we
meestal niet in de avond en nacht. We verzoeken u
dan om de volgende dag te komen op een bepaalde
tijd. Nemen de klachten tijdens die avond of nacht
toe, neemt u dan opnieuw contact met ons op.
Contact
Eerste Hart Hulp (EHH)
Locatie Molengracht
unit 32, 3e etage
Telefoonnummer: (076) 595 49 32

66861218

www.amphia.nl/hartcentrum
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