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...omdat het hart de juiste aandacht verdient!
Graag stellen wij u voor aan de Stichting
Cardiologie Amsterdam(SCA). Wij werken
volgens het one-stop-shop principe.
Een ideale oplossing voor zowel de patiënt,
de arts als de verzekeraar. Met het welzijn
van de patiënt als uitgangspunt. Omdat
het hart de juiste aandacht verdient.
ONE-STOP-SHOP
Een patiënt die bijvoorbeeld met thoracale
klachten wordt doorverwezen, kan bij het SCA in één
setting geanalyseerd worden. Dat betreft anamnese,
lichamelijk onderzoek, ECG (hartfilm), laboratoriumonderzoek, echocardiografie en ergometrie (inspanningsonderzoek). Vervolgens worden de resultaten
met de patiënt besproken en adviezen gegeven
(onder andere met betrekking tot lifestyle). Indien nodig wordt gestart met medicamenteuze therapie. Er
wordt direct een brief gemaakt voor de huisarts met
de resultaten en adviezen. Zoals aangegeven, vindt
de afhandeling in één consult plaats. Het bespaart
de patiënt bezoeken, tijd en emotionele onrust.

KETENZORG
Door onze persoonlijke manier van werken,
worden wachttijden en doorlooptijden beperkt.
Wij hebben speciale aandacht voor cardio-vasculair
risicomanagement voor verandering van leefstijl.
Ook werken wij samen met fysiotherapeuten.
Versteviging van de ketenzorg met huisartsen is
voor ons een belangrijk aandachtspunt.

FILOSOFIE
Wij leveren poliklinische cardiologische zorg in
een kleine setting. Met hoge kwaliteit van zorg in een
aangename en persoonlijke omgeving voor de patiënt.
Dat is in feite de belangrijkste filosofie van SCA.
Uiteraard wordt gewerkt met de modernste apparatuur,
gekoppeld aan een elektronisch patiëntendossier.

KWALITEIT
Stichting Cardiologie Amsterdam is
ISO 9001;2008 gecertificeerd en beschikt middels
KIWA certificering ook het over het ZKN keurmerk.
ZKN is het keurmerk voor Zelfstandige Klinieken in
Nederland.

SERVICE
Naast de voordelen van het one-stop-shop
principe bieden wij nog meer service om de patiënt
optimaal van dienst te kunnen zijn. Nieuwe patiënten
kunnen altijd binnen 5 werkdagen terecht. De minder
mobiele patiënt bieden wij onze gratis haal- en
brengservice (voor Amsterdam en omstreken).

HUISARTSEN
Aan huisartsen bieden wij brede ondersteuning
via uitgebreide cardiale diagnostiek. Uiteraard vergezeld
van duidelijke beoordeling en advies. Zaken die daar
onder andere toe behoren zijn ECG, risicostratificatie,
24 uurs bloeddrukmeting, ergometrie, Holterdiagnostiek (24 uurs hartritmediagnostiek) en echocardiografie
(bijvoorbeeld ter analyse van hartgeruisen en werking
hartfunctie bij verdenking op hartfalen).

ZKN-KEURMERK
Patiënten moeten kunnen uitgaan van
kwaliteit. Het ZKN-keurmerk waarborgt de kwaliteit van
het gehele zorgproces. Van de intake tot de nazorg, er
wordt gekeken naar zowel de kwaliteit van het medisch
personeel als de patiënttevredenheid. Zelfstandige
klinieken zijn kleinschalig en efficiënt. Hierdoor blijft er
meer tijd over voor de patiënt. Afspraak en behandeling vinden snel plaats. Bovendien kan men rekenen
op innovatieve behandelmethoden. Klinieken met een
ZKN-keurmerk worden getoetst op patiënttevredenheid.
Een goede service maakt daar een belangrijk onderdeel
van uit. Ze staan garant voor een hoge kwaliteit van
medische zorg, korte wachttijden en een efficiënte en
persoonlijke medische behandeling.

ONE-STOP-SHOP
PRINCIPE
Verwijzing patiënt door
huisarts
Afspraak binnen
5 werkdagen
Korte termijn-anamnese
en onderzoek-analyse
risicofactoren voor
hart- en vaatziekten
ECG en laboratoriumonderzoek

VOORDELEN
De praktijk is speciaal ontworpen om het
one-stop-shop principe ideaal tot zijn recht te
laten komen. De voordelen hiervan zijn evident
zoals snelle diagnostiek en resultaat voor de patiënt
en huisarts. Hierdoor kan ongerustheid worden weggenomen of noodzakelijke behandeling tijdig worden
ingezet. Het beperkt bovendien het aantal separate
bezoeken en versnelt de doorlooptijd. Alle vereiste
poliklinische cardiologische zorg wordt aangeboden.

GEMAK
Voor klinische opname, interventie, hartchirurgie en electrofysiologie (hartritmestoornissen)
wordt samengewerkt met topklinische centra in
Amsterdam. Dit zal zoveel mogelijk worden aangeboden. Alles met het welzijn en het gemak van de
patiënt als uitgangspunt.

ECHO van het hart

PATIËNT CENTRAAL
Ergometrie
(inspanningsonderzoek)
Diagnose en
conclusie-gesprek met
patiënt
Adviezen en indien van
toepassing therapierapportage aan huisarts
Terugverwijzing huisarts
met advies, controle of
nader onderzoek

Optimale zorg voor de patiënt als uitgangspunt. Dat klinkt logisch en dat is het wat ons betreft
ook. Wie zorg verleent met het welzijn, de wensen en
de eisen van de patiënt als vertrekpunt komt over het
algemeen tot een veel praktischer aanpak dan tot
voor kort op veel plaatsen het geval was.
Al onze activiteiten zijn op de patiënt afgestemd.
Klantgerichtheid en de kwaliteit van zorg staan op
de eerste plaats. Daar voelen wij ons verantwoordelijk
voor. Omdat het hart de juiste aandacht verdient!

