Hartkatheterisatie

U krijgt binnenkort een hartkatheterisatie. Deze ingreep is nodig
omdat u pijn op de borst heeft, een hartklepaandoening heeft
of omdat u een hartinfarct heeft gehad. Uw cardioloog wil dan
precies weten hoe uw kransslagaders eruit zien. In deze folder
leest u wat er tijdens de hartkatheterisatie gebeurt en hoe u zich
moet voorbereiden. Wij vragen u de folder goed door te lezen.

Wat is een hartkatheterisatie
Bij een hartkatheterisatie wordt een dun slangetje (katheter) via
de bloedvaten naar uw hart opgeschoven. Door het inspuiten van
contrastvloeistof en röntgenopnamen worden de kransslagaders in
beeld gebracht. De cardioloog kan tijdens de ingreep zien waar uw
kransslagaders vernauwd of verstopt zijn. De kransslagaders zorgen voor
de toevoer van bloed en zuurstof naar de hartspier. Een vernauwing van
deze aders kan tot gevolg hebben dat er een verstopping (plaque) ontstaat.
Als de doorbloeding van een deel van uw hart onvoldoende is, kan dit
leiden tot een hartinfarct.

Voorbereiding
Gesprek met verpleegkundige
Voor de ingreep vertelt een verpleegkundige hoe de opnamedag eruitziet
en legt u de ingreep uit. U kunt dan ook vragen stellen.
Eten en drinken
Voor de ingreep mag u gewoon eten en drinken.
Wat neemt u mee
Wat neemt u mee naar het ziekenhuis:
• alle medicijnen die u gebruikt, eventueel een medisch paspoort;
• uw HMC-patiëntenpas;
• uw bril (als u deze heeft);
• warme sokken;
• nachtkleding;
• pantoffels of slippers;

• toiletartikelen;
• een boek, tijdschrift etc. ter ontspanning.
Waar meldt u zich
Als u in het ziekenhuis ligt, dan wordt u door de verpleegkundige naar
de hartkatheterisatiekamer gebracht. Als u van huis komt, meldt u
zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling Cardiologie.
De verpleegkundige begeleidt u naar de short-stay unit. Tijdens uw verblijf
hier mag er één persoon bij u blijven.
De verpleegkundige meet uw bloeddruk, polsslag en temperatuur
en maakt een hartfilmpje (ECG). U krijgt een operatiejasje aan en de
verpleegkundige brengt bij u een infuusnaald in. Vlak voordat u naar
de hartkatheterisatiekamer wordt gebracht, is het belangrijk dat u naar
het toilet gaat. Tijdens de ingreep is dit in principe niet mogelijk. De
verpleegkundige brengt u naar de hartkatheterisatiekamer.

De ingreep
U kunt, als u dit wenst, van tevoren een middel krijgen om te ontspannen.
U neemt plaats op de behandeltafel. De verpleegkundige legt u nogmaals
kort uit wat er gaat gebeuren. De hartkatheterisatie gebeurt via een
bloedvat in de lies of in de pols. De cardioloog bepaalt welk bloedvat
geschikt is. De cardioloog geeft u een plaatselijke verdoving in uw lies
of pols ter hoogte van de slagader. Daarna brengt hij een dun slangetje
(katheter) in door een bloedvat aan te prikken. De cardioloog schuift
de katheter in de richting van het hart. Hier voelt u niets van, omdat de
bloedvaten ongevoelig zijn. De cardioloog spuit contrastvloeistof via de
katheter in de slagader, zodat de kransslagaders zichtbaar worden. Soms
vraagt de arts of u uw adem even wilt inhouden of wilt kuchen of hoesten.
U kunt tijdens de ingreep meekijken op een scherm.
De cardioloog trekt de katheter daarna voorzichtig terug. Afhankelijk van
waar de katheter is ingebracht, wordt het wondje op de volgende manier
gesloten.

Hartkatheterisatie via de pols
Bij een hartkatheterisatie via de pols drukt de cardioloog of
verpleegkundige het wondje een paar minuten af om nabloeden te
voorkomen. Daarna wordt er een plastic drukverband op het wondje
aangebracht.
U moet uw arm zoveel mogelijk hoog houden gedurende een aantal uren.
U krijgt daarvoor een mitella die u moet dragen tot u ’s avonds naar bed
gaat.
Hartkatheterisatie via de lies
Bij een hartkatheterisatie via de lies drukt de cardioloog of verpleegkundige
het wondje 10-20 minuten af om nabloeden te voorkomen. De cardioloog
bekijkt op welke manier het wondje het beste gesloten kan worden: u
krijgt of een drukverband of er wordt een stopje (Angioseal®) in de liesader
geplaatst.
Wat kunt u voelen tijdens de hartkatheterisatie:
• de prik van de verdoving;
• een lichte druk of pijn op de plek waar de katheter wordt ingebracht;
• als de contrastvloeistof wordt ingespoten, kunt u een warm en tintelend
gevoel ervaren en een lichte druk of pijn op de borst;
• een gevoel dat u moet plassen;
• een misselijk of benauwd gevoel.
Heeft u één van deze klachten tijdens het onderzoek, geef dit dan aan.

Na het onderzoek
Na het onderzoek brengt de verpleegkundige u terug naar uw kamer. Daar
wordt u de komende uren gecontroleerd op nabloeden. Ook wordt uw
bloeddruk en polsslag een aantal keer gemeten.
Het is belangrijk dat u veel drinkt, zodat het contrastmiddel uitgeplast
wordt.

Hartkatheterisatie via de pols
Als de hartkatheterisatie via de pols is verricht, mag u direct lopen. U mag
de arm gedurende 48 uur niet gebruiken: dus niet tillen, niet wringen, niet
erop steunen en niet ermee trekken.
Hartkatheterisatie via de lies
Als de hartkatheterisatie via de lies is gedaan, moet u bedrust houden. Als
u een drukverband heeft, moet u zes uur bedrust houden. De arts zal de
lies controleren.

Complicaties
Wij doen ons uiterste best om complicaties te voorkomen, maar er
bestaat nooit honderd procent garantie dat ze niet optreden. De volgende
complicaties kunnen optreden:
• Nabloeden. Het is belangrijk om direct de verpleegkundige te
waarschuwen wanneer dit gebeurt.
• Bloeduitstorting. Bij het aanprikken van de lies wordt er een wondje
gemaakt. Hierdoor kan er een bloeduitstorting ontstaan. Deze verdwijnt
meestal vanzelf na enkele dagen.
• Afwijkingen van het hartritme.
• Overgevoeligheidsreacties op de contrastvloeistof.
Heeft u eerder een onderzoek met contrastvloeistof gehad en was u hier
allergisch voor, geef dit dan door aan de arts of verpleegkundige. U krijgt
dan ter voorbereiding een middel dat een allergische reactie voorkomt. Ook
andere allergieën (bijvoorbeeld voor jodium) moet u doorgeven.
Ernstige complicaties zijn:
• vorming van bloedstolsels die tot een hartinfarct of een herseninfarct
kunnen leiden;
• kortademigheid;
• beschadiging aan het bloedvat, waardoor een inwendige bloeding kan
ontstaan;
• sterfte.
Deze complicaties komen zelden voor.

Naar huis
Adviezen
De komende dagen moet u rustiger aan doen. U mag bepaalde activiteiten
niet doen. Het wondje in de slagader heeft drie dagen nodig om te genezen.
Dit betekent dat u nabloeden moet voorkomen:
• Vermijd veel beweging met uw been/pols op de dag van de ingreep.
• Til de eerste twee dagen niet zwaarder dan vijf kilo.
• Niet autorijden: gas geven en remmen geeft een drukverhoging voor de
liesslagader. Onverwachte stuurbewegingen leiden tot een drukverhoging
in de polsslagader.
• U mag trappen lopen, maar neem hier de tijd voor.
• Vermijd diepe en lage stoelen.
• Niet hardlopen, niet fietsen of andere actieve sporten beoefenen.
• Geef bij niezen en hoesten tegendruk met de hand op de lies.
Na drie dagen mag u weer werken, afhankelijk van uw situatie en het advies
van de cardioloog.
Wondverzorging
• De dag na het onderzoek mag u weer douchen. De plek waar is
aangeprikt in de lies/pols moet u voorzichtig droog deppen. Eventueel
kunt u nog een pleister op het wondje plakken.
• In de dagen na het onderzoek kan een blauwe plek (maximaal 20 cm) in
de lies/pols ontstaan. Zolang deze niet erg pijnlijk is, is dit niet ernstig.
Indien u het niet vertrouwt, raadpleeg uw huisarts.
Sporten
Doe de eerste 72 uur geen activiteiten in de sportschool en sauna. Ga ook
niet zwemmen of hardlopen en ontplooi geen andere sportactiviteiten.
U mag wel in rustig tempo wandelen of fietsen.

Een arts waarschuwen
Neem contact op met de behandelend arts indien de volgende klachten
optreden binnen één week:
• temperatuur boven 38,5°C;
• een bloeding bij de plek waar er is aangeprikt (lies of pols);
• een bult in de lies of pols;
• aanhoudende gevoeligheid of zwelling in de lies of pols;
• een rode, harde verkleuring rond de plek waar is aangeprikt in de lies of
pols;
• gevoelloosheid of pijn in been of pols na of tijdens bewegen;
• huiduitslag.

Controle
U hoort meestal meteen tijdens het onderzoek de uitslag van de cardioloog.
De secretaresse plant voor u een polikliniekbezoek. De definitieve uitslag
en het behandelplan worden dan besproken.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze
bespreken met de arts of verpleegkundige.

Contact
HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde: 088 979 43 75.
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende websites:
• www.stin.nl

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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