
 LIFESTYLE-WONEN-ZORG                               INFORMATIEKRANT

www.cardiologiecentra.nl

Cardiologie Centrum AMC binnenkort open

Ouder worden kan gepaard gaan met hartklachten. 
Pijn op de borst, benauwdheid, hartkloppingen, 
onregelmatige hartslag. Symptomen die er op kun-
nen duiden dat er iets met uw hart en/of vaten is. Als 
dat zo is, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten wat 
er aan de hand is. Bij de klinieken van Cardiologie 
Centra Nederland begrijpen ze dat als geen ander. 
Hier dan ook geen wachttijden en binnen twee uur 
een diagnose. U weet direct waar u aan toe bent. ,,In 
geval van hartklachten is het zaak dat iemand snel 
gezien wordt,” vertelt cardioloog Aernout Somsen. 
,,Wij werken daarom nauw samen met huisartsen 
maar ook met het AMC om mensen snel en adequaat 
te helpen. Maar dan wel op een persoonlijke ma-
nier en met oog voor kwaliteit en service.” Hiermee 
onderscheiden de zelfstandige klinieken zich van 

Stel u zit met hartklachten 
bij uw huisarts. Deze verwijst 
u door en binnen 24 uur 
weet u wat er aan de hand 
is en wat er aan  gedaan 
kan worden. Klinkt haast te 
mooi om waar te zijn. Maar 
het kan wel degelijk. Bij Car-
diologie Centra Nederland is 
snelheid verzekerd.

de reguliere ziekenhuizen. De service gaat verder 
dan een goede diagnose en behandeling. Er is altijd, 
dag en nacht, een cardioloog bereikbaar voor acute 
gevallen. Stel u voelt zich in het weekend niet lekker 
worden, dan kan de cardioloog telefonisch vertellen 
wat u op dat moment het beste kunt doen. En mocht 
het nodig zijn, dan regelt hij dat u direct terecht kunt 
in het ziekenhuis. ,,Hiermee zijn wij als polikliniek 
vrij uniek. Voor onze patiënten een geruststellende 
gedachte want pijn op de borst of hartfalen kan op 
de  meest onverwachte momenten opspelen.” 

Uw hart onder controle
Waar ze ook mee voorop lopen is HartWacht. Een 
vorm van thuismonitoring. ,, Onze cardiologen kun-
nen patiënten thuis monitoren op basis van metin-

gen zoals gewicht en bloeddruk, en vragenlijsten die 
door de patiënt thuis worden ingevuld. Dat kan thuis 
in Nederland zijn, maar ook ‘thuis’ in het buitenland 
als u bijvoorbeeld op vakantie bent of voor langere 
tijd in het buitenland verblijft.” Als patiënt heeft u uw 
eigen online dossier. Via de HartWachtapp geeft u uw 
waarden door. Als het nodig is kunt u direct video-
contact hebben met een hartverpleegkundige. Is er 
sprake van verontrustende afwijkingen dan wordt dat 
gesignaleerd en kan uw huisarts maatregelen nemen. 

Verzekerd
Dit jaar bestaat Cardiologie Centra Nederland tien 
jaar. Het heeft meerdere vestigingen waaronder in 
Amsterdam Zuid en binnenkort ook in Amsterdam 
Zuid Oost, maar ook in Friesland en Zeeland. In de 
centra werken zo’n 60 cardiologen nauw samen met 
verpleegkundigen en andere zorgspecialisten. Alle 
behandelingen worden op (door)verwijzing van uw 
huisarts vergoed. Met alle zorgverzekeraars zijn con-
tracten afgesloten. 

Via 020 - 707 29 30 kunt u direct een afspraak maken. 

Binnen 2 uur duidelijkheid over uw hart
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