Nazorg
Hartkatheterisatie - Dotterbehandeling Pacemakerimplantatie / wissel - ICD implantatie / wissel - SICD implantatie - Revealimplantatie - Revealverwijdering

U bent vandaag op de dagbehandeling geweest van de cardiologie. Deze folder geeft u tips
over de nazorg na deze ingreep. De nazorg is deels afhankelijk van de manier waarop u bent
behandeld.

Hartkatheterisatie / dotterbehandeling
 De eerste nacht na de hartkatheterisatie / dotterbehandeling mag u niet alleen thuis zijn.
Zorg ervoor dat er iemand bij u blijft.
 Per dotterbehandeling wordt beoordeeld of u eventueel een nacht in het ziekenhuis moet
blijven.
 Na de behandeling mag u niet met het openbaar vervoer naar huis of zelfstandig naar huis
rijden. Vervoer moet u van tevoren regelen. U moet op de afdeling opgehaald worden.
 Het is belangrijk dat u na de hartkatheterisatie / dotterbehandeling goed drinkt om de
contrastvloeistof uit uw lichaam te spoelen. Voor hartfalenpatiënten geldt een maximum
van 1,5 liter.

Bent u aangeprikt via de lies?
In de dagen na het onderzoek kan er een blauwe plek in de lies ontstaan. Er kan een kleine
zwelling en/of lichte gevoeligheid in de lies ontstaan. Dit kan geen kwaad. Zolang deze plek
niet erg dik of pijnlijk is, is dit niet ernstig. Een beetje trekkend gevoel in de lies is ook
normaal.
Nazorg thuis
Voorkom een nabloeding. Daarom mag u gedurende 3 dagen geen zware dingen tillen, niet
zwemmen, fietsen of autorijden.
Wondverzorging
Na 24 uur mag u weer douchen. De wond moet u voorzichtig droog deppen. Eventueel kunt u
een pleister op de wond plakken.
U moet direct contact opnemen bij:
 een nabloeding die zich uit door een felle pijn en een plotselinge zwelling in de lies;
 koorts boven de 38,5 graden;
 buikpijnklachten die zijn ontstaan na de katheterisatie / dotterbehandeling en niet
overgaan. Met name als u pijn heeft boven de insteekopening in de lies.
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Bent u aangeprikt via de lies en heeft u een angioseal (eiwit-propje)?
In de dagen na het onderzoek kan er een blauwe plek in de lies ontstaan. Er kan een kleine
zwelling en/of lichte gevoeligheid in de lies ontstaan. Dit kan geen kwaad. Zolang deze plek
niet erg dik of pijnlijk is, is dit niet ernstig. Een beetje trekkend gevoel in de lies is ook
normaal.
U moet de patiëntenkaart die u heeft gekregen, gedurende 90 dagen bij u dragen. Deze kaart
is ter informatie voor andere zorgverleners in geval van problemen.
Nazorg thuis
Voorkom een nabloeding. Daarom mag u gedurende 3 dagen geen zware dingen tillen, niet
zwemmen, fietsen of autorijden.
Wondverzorging
Na 24 uur mag u weer douchen. De wond moet u voorzichtig droog deppen. Eventueel kunt u
een pleister op de wond plakken.
U moet direct contact opnemen bij:
 een nabloeding die zich uit door een felle pijn en een plotselinge zwelling in de lies;
 als u iets voelt ‘knappen’ in de lies;
 koorts boven de 38,5 graden;
 buikpijnklachten die zijn ontstaan na de katheterisatie/ dotterbehandeling en niet
overgaan. Met name als u pijn heeft boven de insteekopening in de lies.

Bent u aangeprikt via de pols?
In de dagen na het onderzoek of behandeling kan er een blauwe plek op de pols ontstaan.
Zolang deze plek niet erg dik of pijnlijk is, is dit niet ernstig.
Nazorg thuis
Voorkom een nabloeding.
De eerste 3 dagen:
 Het gebruik van de pols zoveel mogelijk vermijden.
 De gekregen sling/mitella dragen (hoeft niet ‘s nachts).
 Niet zwaar tillen.
 Niet zwemmen, fietsen of autorijden.
Wondverzorging
Na 24 uur mag u weer douchen. De wond moet u voorzichtig droog deppen. Eventueel kunt u
een pleister op de wond plakken.
U moet direct contact opnemen bij:
 een nabloeding die zich uit door een felle pijn en/of een plotselinge zwelling in de pols;
 koorts boven de 38,5 graden;
 gevoelloosheid of verkleuring van de hand waarin via de pols is aangeprikt.
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Heeft u een pacemakerimplantatie, ICD implantatie of S-ICD implantatie
gehad?
 Dan wordt u na 10 dagen op B26 verwacht voor wondcontrole en om eventuele hechtingen
te verwijderen. U ontvangt een uitnodiging hiervoor of u heeft deze al ontvangen.
 De eerste 6 tot 8 weken mag de arm niet boven het schoudergewricht gestrekt worden en
geen extreme bewegingen maken (om te voorkomen dat de pacemakerdraden
verschuiven).
 Niet afzetten met de arm en/of opduwen in bed.
 Geen zware dingen tillen gedurende 6 weken.
 Ter voorkoming van een stijve schouder de arm wel voorzichtig mobiel houden door
bijvoorbeeld met de hand ronddraaiende bewegingen te maken op een werkblad.
 U mag vanaf de 2e dag na implantatie weer douchen, als de wond niet meer lekt.
 Neem contact op met B26 (binnen kantoortijden) of de eerste harthulp (buiten
kantoortijden) bij een wond die vurig rood, opgezwollen of pussig is.
 Ook als u daarbij koorts boven de 38,5 graden heeft en de wond erg pijnlijk is.

Heeft u een pacemakerwissel, revealimplantatie of verwijdering gehad?
 Bij een pacemakerwissel wordt u na 10 dagen op B26 verwacht voor wondcontrole en om
eventueel hechtingen te laten verwijderen. U ontvangt een uitnodiging hiervoor of u heeft
deze al ontvangen.
 U mag vanaf de 2e dag na implantatie weer douchen, als de wond niet meer lekt.
 Neem contact op met B26 (binnen kantoortijden) of de eerste harthulp (buiten
kantoortijden) bij een wond die vurig rood, opgezwollen of pussig is.
 Ook als u daarbij koorts boven de 38,5 graden heeft en de wond erg pijnlijk is.

Wondcontrole
Wond/poli controle na revealimplantatie of verwijdering is niet nodig.

Heeft u een infuus toegediend gekregen ter bescherming van uw nierfunctie?
0 nee
0 ja, volg dan de instructies hieronder
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Instructie als u een infuus ter bescherming van uw nieren toegediend heeft
gekregen
 Er moet minimaal 2 keer bloed bij u worden afgenomen. We controleren dan de
nierfunctie. De nierfunctie kan namelijk verslechteren door de contrastvloeistof die u
tijdens de procedure krijgt toegediend. Dat kan tussen 9.00 uur en 10.00 uur op B82.
U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. Dit houdt in dat u gewoon mag eten en drinken.
 Na de tweede bloedafname wordt u ‘s middags gebeld over de bloeduitslag.
 Wilt u aangeven dat u voor B24 bloed komt prikken, u krijgt dan voorrang.

Data bloedprikken:
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het wondje in de pols of lies na de katheterisatie / dotterbehandeling?
Stel deze gerust aan de verpleegkundige. Bij andere klachten die mogelijk betrekking hebben
op het hart, kunt u contact opnemen met uw huisarts of cardioloog.

Contact opnemen met het ziekenhuis
Bij problemen binnen één week na het onderzoek of behandeling kunt u:
 Binnen kantooruren contact opnemen met de verpleegafdeling B24, telefoonnummer
024 365 79 20.
 Buiten kantooruren contact opnemen met de afdeling eerste harthulpbewaking B36,
telefoonnummer 024 365 84 20.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Verpleegafdeling cardiologie (B24)
Telefoon (024) 365 79 20
Verpleegafdeling cardiologie (B42)
Telefoon (024) 365 77 90
Eerste harthulp-hartbewaking (B36)
Telefoon (024) 365 84 20
Polikliniek cardiologie (B18)
Telefoon (024) 365 82 50
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar
Hartfunctie-afdeling (B26)
Telefoon (024) 365 84 49
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar
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Website: www.cardiologie.cwz.nl

