Implanteerbare
hartritmemonitor

Uw cardioloog heeft u een hartritmemonitor aangeraden om de
oorzaak van uw klachten te kunnen vinden. Deze kleine monitor
wordt onder uw huid ingebracht (geïmplanteerd). In deze folder
vindt u informatie over het inbrengen van de hartritmemonitor.
Hartritmeklachten
U bent bij de cardioloog geweest omdat u de volgende klacht(en) heeft:
• uw hart klopt af en toe te snel of te langzaam
• u bent duizelig
• u valt flauw
• u voelt zich licht in het hoofd
Een hartritmestoornis kan de oorzaak zijn van uw klachten. Om dit
te onderzoeken plaatst de cardioloog bij u een hartritmemonitor.
Deze registreert continu uw hartritme.
Hartritmemonitor
De hartritmemonitor is een klein medisch hulpmiddel (zo groot als een
usb-stick) dat onder de huid wordt ingebracht. De hartritmemonitor legt
veranderingen in uw hartritme vast en slaat dit op.

Het inbrengen van de hartritmemonitor
U ontvangt een brief met de datum en tijdstip waarop u in HMC wordt
verwacht voor het inbrengen van de hartritmemonitor. U wordt hiervoor
opgenomen in het ziekenhuis. U kunt dezelfde dag weer naar huis.

De voorbereiding
Gesprek met verpleegkundige
Voor de ingreep heeft u een afspraak met een verpleegkundige van de
afdeling Cardiologie. De verpleegkundige vertelt u hoe de opnamedag
eruitziet en legt u de ingreep uit. Er zal, als dat nodig is, bloed bij u worden
afgenomen. 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 (in de originele verpakking)
• uw HMC-patiëntenpas
• uw verzekeringpas
• warme sokken
Wij adviseren om uw sieraden en andere waardevolle spullen thuis te laten.

De opname op de afdeling
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Cardiologie.
De verpleegkundige van de afdeling begeleidt u naar uw kamer.
De verpleegkundige meet uw bloeddruk, pols, en temperatuur. U krijgt van
de verpleegkundige een operatiejasje.
De ingreep
De verpleegkundige brengt u naar de hartkatheterisatiekamer. U gaat
op uw rug op de behandeltafel liggen. De huid van uw linkerborst wordt
gedesinfecteerd. De cardioloog geeft u een plaatselijke verdoving op de
plek waar de hartritmemonitor ingebracht wordt. Nadat de huid verdoofd
is maakt de cardioloog een kleine snee tussen het borstbeen en de
linkerschouder en brengt de hartritmemonitor onder de huid in. Daarna
wordt de wond gesloten.
De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de ingreep
Na de ingreep wordt u naar uw kamer gebracht. De verpleegkundige
controleert uw bloeddruk, uw hartslag en de wond. Het kan zijn dat de
wond pijn doet. U kunt hier pijnstilling voor krijgen. De verpleegkundige
informeert u wanneer u naar huis kunt.
De volgende afspraken worden voor u gemaakt:
• na 7 tot 10 dagen controle van de wond bij de verpleegkundige
• na 4 tot 6 weken controle van de hartritmemonitor bij de technicus

Complicaties
Na de ingreep kunnen de volgende complicaties optreden:
• de wond wordt roder
• er ontstaat een verdikking/zwelling onder de hechting
• er komt pus uit de wond
• koorts (temperatuur gelijk of boven 38,5ºC)
Als u een van deze klachten heeft, moet u naar de afdeling Cardiologie van
HMC Westeinde gaan. Buiten kantooruren en in het weekend moet u naar
de SEH gaan.

Ontslag
Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee bij de polikliniek Cardiologie. Op de
polikliniek wordt de hartritmemonitor uitgelezen door een technicus met
behulp van een computer. De cardioloog beoordeelt de resultaten. Het
uitlezen van de monitor is pijnloos.
Naar huis
Ongeveer 2 uur na de ingreep mag u naar huis.
Richtlijnen met betrekking tot de wond:
• Er kan een bloeduitstorting (gaan) ontstaan. Die trekt vanzelf weg, maar
dit kan langer dan een week duren.
• De wond is gehecht met “zelfoplossende” hechtingen. Deze hoeven dus
niet te worden verwijderd.
• Omdat de wond is afgedekt met een lijmlaag mag u gewoon douchen.
De lijmlaag maakt een pleister overbodig. De lijmlaag is een soort
korstje en valt er binnen een aantal weken vanzelf af. De lijmlaag mag
u niet insmeren met crème en ook moet u geen zeep recht op de wond
aanbrengen. Baden en zwemmen is verboden de eerste 6 weken.

Wanneer contact opnemen
Als u een hartritmestoornis voelt of dreigt flauw te vallen, moet u
(tijdens kantooruren) contact opnemen met de technicus, telefoonnummer
HMC Westeinde 088 979 31 26, HMC Bronovo 088 979 44 38,
HMC Antoniushove 088 979 46 68 of met de polikliniek Cardiologie,
telefoonnummer 088 979 43 75. Buiten kantooruren kunt u de afdeling
Cardiologie bellen, telefoonnummer 088 979 21 34.
Als de hartritmeklachten niet overgaan en u blijft zich niet lekker voelen,
belt u dan uw huisarts of 112.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze aan uw
cardioloog stellen.

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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