
De cardioconsulent informeert u onder andere over:
•  het functioneren van het hart;
•  hartritmestoornissen;
•  het implanteren van een ICD;
•  de werking van een ICD;
•  wat te doen na een schok;
•  omgevingsinvloeden;
•  praktische adviezen m.b.t. sporten en andere activiteiten (werken, autorijden, 

etc.).

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat uw bezoek op de poli naar tevredenheid verloopt. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan horen wij dit graag. Uw tevredenheid is onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met een van de de cardioconsulenten van de Post Event Poli of de ICD- infopoli, 
tel. (050) 524 5800.

Post Event Poli
ICD- infopoli

Patiënteninformatie

Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
00 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
28 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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Post Event Poli
ICD- infopoli

Polikliniek Cardiologie, route 1.3
Telefoon (050) 524 5800

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs mee.

• Neemt u ook de lijst met medicijnen mee die u gebruikt.
•  Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de polikliniek Cardiologie.

Inleiding

In deze folder leest u wat u kunt verwachten van een bezoek aan de Post Event Poli 
of ICD- infopoli. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie 
die u van de huisarts, behandelend cardioloog en cardioconsulent ontvangt.
De cardioconsulent is een verpleegkundige die is opgeleid om hart- en vaatpa-
tiënten te begeleiden onder supervisie van de cardiologen. De cardioloog blijft 
verantwoordelijk voor uw behandeling.

U heeft een afspraak met een cardioconsulent op de :

  Post Event Poli

  ICD- infopoli

Post Event Poli

U bent onlangs voor hartklachten opgenomen geweest in het Martini Ziekenhuis. 
Tijdens uw opname bent u begeleid en heeft u informatie gekregen van de be-
handelend artsen, verpleegkundigen en/of fysiotherapeuten. Eenmaal thuis kun-
nen nog veel vragen bij u (en uw naasten) opkomen. Ook moet u leren omgaan 
met de mogelijke beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Om u daarin te 
begeleiden, heeft de cardioloog u bij ontslag van de verpleegafdeling doorver-
wezen naar de cardioconsulent op de Post Event Poli. Twee tot drie weken na uw 
ontslag heeft u een afspraak op het spreekuur.

Hartrevalidatieprogramma
De Post Event Poli is een onderdeel van het hartrevalidatieprogramma in het Mar-
tini Ziekenhuis. Dit programma is erop gericht , in een zo vroeg mogelijk stadium, 
de oorzaak van de ziekte aan te pakken en u in de best mogelijke fysieke, psychi-
sche en sociale conditie te brengen en/of te houden.

Het hartrevalidatieprogramma kan bestaan uit vier onderdelen:
•  het verpleegkundig spreekuur van de Post Event Poli;
•  een poliklinische afspraak bij de cardioloog;
•  hartrevalidatie;
•  een informatiebijeenkomst.

De cardioconsulent bespreekt met u:
•  uw beleving en verwerking van de ziekte;
•  revalidatiemogelijkheden en werkhervatting;
•  de voorgeschreven medicatie (en past deze zo nodig aan);
•  risicofactoren en een gezonde leefstijl, met mogelijk een doorverwijzing naar 

de diëtist of de rookstoppoli;
•  psychosociale problemen;
•  eventuele andere knelpunten.

ICD- infopoli

De ICD- infopoli is voor mensen die in aanmerking komen voor implantatie van 
een inwendige cardioverter defibrillator (ICD). U komt hiervoor in aanmerking als u:
•  een verminderde pompfunctie van het hart heeft of erfelijke/familiaire hartaf-

wijkingen; 
•  ritmestoornissen van de hartkamer heeft die niet of onvoldoende op medicatie 

reageren; 
•  gereanimeerd bent vanwege ritmestoornissen van de hartkamer zonder be-

handelbare oorzaak.

U bent door de cardioloog verwezen naar de ICD- infopoli voor uitgebreidere in-
formatie. Van de cardioloog heeft u een ICD informatiemap gekregen. Wij verzoe-
ken u deze mee te nemen naar de afspraak. Als u de informatiemap nog niet heeft 
ontvangen, krijgt u deze alsnog van de cardioconsulent. Schrijf eventuele vragen 
op en neem deze mee naar de ICD- infopoli.
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