Pacemakerwissel

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw behandelend specialist gaat bij u een pacemaker wisselen. In deze
folder kunt u lezen hoe de voor- en nazorg van de ingreep verloopt
en wat u kunt verwachten.

Dag van de opname
Voorafgaande aan de pacemakerwissel worden de volgende voorbereidingen
getroffen.
Bloedonderzoek op de polikliniek.
Röntgenfoto van hart en longen, indien de foto langer dan zes maanden
geleden gemaakt is.
Medicijnen
Wanneer u Ascal gebruikt mag u hier gewoon mee doorgaan. Gebruikt u
(ook) Plavix/Brilique dan hoort u van de cardioloog of u hier mee moet
stoppen. Als de Plavix/Brilique gestopt moet worden, dan moet dit vanaf 7
dagen voor de ingreep.
Heeft u van uw cardioloog niets gehoord over het mogelijk stoppen met
Plavix/Brilique, neemt u dan zelf contact op met de polikliniek cardiologie.

Wanneer u onder controle bent van de trombosedienst, is het de bedoeling
dat u 38 tot 48 uur vóór de pacemakerwissel een vitamine K tablet inneemt.
Dit recept krijgt u van de cardioloog tijdens het polikliniek bezoek. U kunt de
antistollingsmiddelen (Acenocoumarol, Fenprocoumon, Warfarine) gewoon
blijven gebruiken.
U kunt de andere medicatie gewoon innemen tenzij de specialist anders met
u heeft besproken. Wilt u uw medicijnlijst en medicijnen meenemen?
Voorbereiding
Als de pacemakerwissel in de ochtend plaatsvindt moet u nuchter zijn na
een licht ontbijt. Vindt de pacemakerwissel in de middag plaats dan moet u
nuchter zijn na een lichte lunch.
U meldt zich bij de afdeling opname. Van hieruit wordt u naar de afdeling
dagbehandeling of de verpleegafdeling cardiologie gebracht. De
verpleegkundige geeft u verdere informatie over de opname en de
pacemakerwissel.
Voor de pacemakerwissel volgen er nog enkele controle onderzoeken.
meten van de bloeddruk, pols en temperatuur
ECG (hartfilmpje)
u krijgt rustgevende en pijnstillende medicatie.

De eventuele bril en sieraden moeten voor deze behandeling af.

De pacemakerwissel
De pacemakerwissel vindt op de hartkatheterisatiekamer plaats. De
cardioloog wisselt de pacemaker en wordt daarbij geassisteerd door de
hartfunctielaborant, radiodiagnostisch laborant en de pacemakertechnicus.
Ter voorbereiding op de ingreep krijgt u 1 uur van te voren antibioticum. De
ingreep vindt onder plaatselijke verdoving plaats en duurt ongeveer één uur.

Na de pacemakerwissel
Na de wissel wordt de pacemaker gecontroleerd en ingesteld door de
pacemakertechnicus. U mag in de loop van de dag weer naar huis, het is
wel raadzaam om u te laten rijden.

Na ontslag
Na de implantatie moet u regelmatig voor pacemakercontrole komen. U krijgt
van de afdeling een afspraak mee bij ontslag. Het kan zijn dat u na 7 dagen
de hechtingen moet laten verwijderen bij de huisarts. Dit is afhankelijk van
het soort hechtingen die zijn gebruikt. De verpleegkundige vertelt u dit.
Verwijder 48 uur na de ingreep de pleister, mits de wond droog is. Indien de
wond nog vochtig is dan moet u een nieuwe pleister aanbrengen. Als de
wond droog is mag u na 48 uur weer douchen. Het is belangrijk dat u de
douchekop niet rechtstreeks op de wond richt. Na zeven dagen mag u weer
normaal douchen.
De wond moet de eerste week goed in de gaten worden gehouden.
Let op: roodheid, warm aanvoelen van de wond, zwelling of een extreme
blauwe plek.
U dient direct contact op te nemen met uw huisarts in geval van:
koorts
rood en dik bij de wond
ontstaan van een (extreme)
blauwe plek bij wond

benauwdheid
een niet te onderdrukken hik
indien u onwel wordt.

Risico's
Elk onderzoek en/of ingreep heeft risico’s. Zo komt bijvoorbeeld een
bloeduitstorting geregeld voor. Bij het insnijden van de huid kan een
bloedvaatje geraakt worden, dan ontstaat er op die plek een bloeduitstorting.
Deze verdwijnt meestal vanzelf na een aantal dagen. Kijk voor risico's die
minder voorkomen in de brochure van de Nederlandse Hartstichting, deze
kunt u opvragen bij het patiënten service bureau. Heeft u naar aanleiding
hiervan nog vragen, stel ze aan uw cardioloog.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan gerust
contact op met de afdeling. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 –
16.00 uur.
Cardiologie

(0318) 43 47 12

Hartfunctie

(0318) 43 53 61
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