Drukmeting in het hart
en longslagader
(rechts katheterisatie)

U heeft een afspraak voor een rechts katheterisatie. Een rechts
kathetersatie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om
meer informatie te krijgen over mogelijke (soms aangeboren)
aandoeningen van het hart, de hartkleppen en de longen. Via de
katheterisatie kunnen de bloeddruk en het zuurstofgehalte in
het hart en de longslagader worden gemeten. Dit onderzoek
wordt op de katheterisatiekamer uitgevoerd en verricht door een
cardioloog in opdracht of in overleg met de longarts.

Wat is een hartkatheterisatie?
Een hartkatheterisatie is een onderzoek waarbij een dunne slang of
katheter via een ader tot in het hart wordt gevoerd. Om metingen in de
longslagader (arteria pulmonalis) te doen, wordt de katheter door de
rechter harthelft opgevoerd tot in de longslagader. Deze manier van
katheteriseren wordt ook wel rechts katheterisatie genoemd.

De techniek
Meestal wordt via een ader in de lies een katheter opgeschoven tot in het
hart. Via de rechter boezem en rechter kamer kan de longslagader worden
bereikt. De katheter, die ruim een meter lang is, wordt verbonden met
apparatuur waarmee de bloeddruk kan worden gemeten. Met behulp van
röntgenapparatuur is het mogelijk het verloop van de katheter te volgen
en te registreren wat er gebeurt. Dit geeft de cardioloog en longarts de
mogelijkheid om, ook na afloop, de gegevens nog eens te bekijken.

Voorbereiding
•
•
•
•

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
Voordat het onderzoek begint wordt de lies geschoren.
Zorg ervoor dat u vlak voor het onderzoek nog naar het toilet gaat.
Overleg met de longarts welke medicijnen u kunt blijven gebruiken
tijdens het onderzoek.
• Draag geen sieraden tijdens het onderzoek.

Uitvoering
U wordt in uw bed naar de onderzoekskamer gereden. Daar stapt u over op
de onderzoekstafel. Om u heen staat verschillende onderzoeksapparatuur.
Uw huid wordt gedesinfecteerd op de plaats waar de katheter wordt
ingebracht, meestal is dit de rechter lies. Daarna wordt deze plaats
verdoofd.
Zodra de verdoving werkt, wordt via een ader een katheter ingebracht om
via de rechter harthelft de longslagader te bereiken en daar de bloeddruk
te meten (dit is de rechts katheterisatie). Doorgaans is dit geen pijnlijk
onderzoek en soms kunt u meekijken op de monitor.
Het onderzoek duurt ongeveer een uur, maar kan ook langer of korter
duren.
Als dit deel van het onderzoek klaar is, wordt de katheter verwijderd, het
wondje enkele minuten afgedrukt en een verband aangelegd.
Vaak wordt de rechts katheterisatie gecombineerd met de links
katheterisatie. Dit is een onderzoek waarbij via een slagader de
kransslagaders van het hart worden onderzocht. Hierover hebben we een
aparte folder.

Complicaties van de katheterisatie
Meestal verloopt een rechts katheterisatie zonder problemen. Soms treden
er bijverschijnselen op, zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de
katheter is ingebracht, of afwijkingen van het hartritme. Hoogst zelden
treden echte complicaties op, zoals stolselvorming in de bloedbaan. Uw
behandelend arts weegt altijd de (kleine) kans op problemen af tegen de
voordelen van belangrijke informatie die dit onderzoek op kan leveren.

Na de katheterisatie
U wordt in uw bed teruggereden naar uw kamer. Als u alleen een rechts
katheterisatie heeft gehad, zijn er geen verdere maatregelen nodig.
Als u ook een links katheterisatie heeft ondergaan, zal u platte bedrust
voorgeschreven krijgen. Het been dat aangeprikt is (meestal het
rechterbeen) moet dan stil blijven liggen. Als u naar het toilet moet kan de
verpleegkundige u assisteren.
Als u rugklachten heeft, of benauwd raakt van platliggen, geef dit dan tijdig
aan. Het liefst voor dat het onderzoek begint.
De verpleegkundige controleert regelmatig uw hartslag, de bloeddruk en
eventueel doorlekken van het verband.

Nazorg
De eerste 5 dagen mag u:
• Niet zwaarder tillen dan vijf kg.
• Geen autorijden.
• Niet fietsen.
• Niet zwemmen, in de sauna of in bad.
• Zo min mogelijk traplopen.
• Zo min mogelijk huishoudelijk werk uitvoeren.
U mag wel direct:
• Wandelen
• Douchen. De plek van de insteek dan rustig droogdeppen
• Seksueel actief zijn

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling
cardiologie via telefoonnummer 088 979 21 34.
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