Na het plaatsen van
een pacemaker
Praktische informatie
voor patiënten

U heeft een pacemaker gekregen. In deze folder vindt u
informatie over de nazorg na de operatie en antwoord op enkele
veelgestelde vragen.

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.
Op de wond zit een lijmlaag, door deze lijmlaag is een pleister overbodig.
De lijmlaag moet gezien worden als een soort korstje en valt er vanzelf
af na een week maar dit kan ook wel eens langer duren. 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.

Richtlijnen met betrekking tot de pijn:
• U mag per dag tot maximaal drie gram Paracetamol (= zes tabletten à
500 milligram) innemen.

Controle:
• Wondcontrole gebeurt ongeveer na één week bij de verpleegkundige op
het verpleegkundig spreekuur.
• De afspraak voor de pacemakercontrole en voor cardioloog krijgt u
thuisgestuurd.

Wanneer een arts waarschuwen?
Neem contact op met met de afdeling Cardiologie als:
• u veel bloed verliest uit de pacemakerwond;
• u vlak na de operatie een verhoging heeft van méér dan 38,5 °C;
• de wond erg lekt.

Werkhervatting:
• In de meeste gevallen kunt u na ongeveer een week weer werken.
• Heeft u fysiek zwaar werk? Dan kan het zijn dat het beter is dat u nog wat
langer wacht. Wij adviseren u om dit met uw cardioloog te bespreken.

Veelgestelde vragen
Voel ik de pacemaker als hij werkt?
Nee. De pacemaker werkt met een lage energiestroom. Alleen het weefsel
van het hart is hier gevoelig voor. Ervaart u toch iets eigenaardigs, zoals
een aanhoudende hik? Raadpleeg dan uw cardioloog.
Blijft de pacemaker – ook als de batterij bijna leeg is – stimuleren?
Ja. Uw cardioloog kan altijd precies bepalen hoeveel energie de batterij nog
heeft als u regelmatig op de afgesproken controles komt.
Hoe vaak moet ik op controle (follow-up) komen bij de cardioloog?
Uw cardioloog bepaalt de frequentie van de follow-up. Gewoonlijk vindt
met tussenpozen van drie tot zes maanden een controle plaats om te
controleren of de pacemaker nog functioneert. Later wordt dat minder
vaak; bijvoorbeeld jaarlijks.
Wanneer moet ik melden dat ik een pacemaker heb?
Bij elke opname in een ziekenhuis of bezoek aan een arts is het nuttig te
vermelden dat u een pacemaker heeft. Ook is het nuttig de fysiotherapeut,
tandarts en schoonheidsspecialiste te melden dat u een pacemaker draagt.
Hierdoor kunnen zij vermijden dat apparaten met elektromagnetische
velden in de buurt komen van de pacemaker.
Hoe reageren de pacemaker en het hart bij overlijden?
Het hart kan niet functioneren als er geen bloeddoorstroming en energie
aanwezig is. In geval van overlijden blijft de pacemaker zijn impulsen
uitzenden, maar deze hebben geen effect meer op het hart. Het is wettelijk
verplicht om bij crematie de pacemakerbatterij vooraf te verwijderen.

Mag ik een mobiele telefoon gebruiken?
Ja. Als u enkele voorzorgsmaatregelen neemt, mag en kan u veilig uw
mobiele telefoon gebruiken. Zorg ervoor dat de telefoon nooit rechtstreeks
tegen de pacemaker wordt gehouden (draag deze bijvoorbeeld niet in
het bovenste zakje van uw hemd of in de binnenzak van uw colbert).
Houdt uw mobiele telefoon bij het bellen bovendien aan uw linkeroor als de
pacemaker rechts werd geïmplanteerd en andersom.
Mag ik autorijden?
In overleg met uw cardioloog mag u na een week tot maximaal een maand
weer zelf een auto besturen. Zo krijgt de wond de tijd om goed te genezen
en kunt u wennen aan de pacemaker.
Mag ik op een luchthaven door veiligheidsdetectoren of door een
antidiefstalsysteem lopen?
Ja. Pacemakers zijn tegen externe invloeden beschermd. Maar: informeert
u de veiligheidsmedewerkers in elk geval altijd dat u een pacemaker
draagt, omdat de veiligheidsdetector kan worden geactiveerd door het
metalen omhulsel van de pacemaker. Volg vervolgens de instructies van de
veiligheidsmedewerker.
Mag ik me lichamelijke inspannen?
Als de pacemaker eenmaal goed vastzit, zijn er geen beperkingen wat
betreft het bewegen van armen of schouders. Wij adviseren u om de eerste
zes weken geen fysieke sport te beoefenen. Na één week mag u wel weer
fietsen en wandelen. Contactsporten (bijvoorbeeld judo, boksen, rugby)
kunt u beter niet meer beoefenen.
Verricht verder de eerste zes weken geen zwaar huishoudelijk werk
(zoals stofzuigen, ramen lappen e.d.).

Heb ik door mijn pacemaker seksuele beperkingen?
Veel patiënten en partners maken zich zorgen om de inspanning die
geleverd wordt tijdens het vrijen. Deze inspanning is te vergelijken
met het beklimmen van een twee verdiepingen hoge trap. Als u zonder
problemen deze trap oploopt, dan geldt er geen beperking bij het vrijen.
Moet ik mijn pacemaker-identificatiekaart bij me dragen?
Zorg ervoor dat u altijd uw pacemaker-identificatiekaart bij u draagt.

Belangrijke telefoonnummers:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw huisarts:����������������������������������������������������������������
Polikliniek Cardiologie HMC Antoniushove: 088 979 43 75
Polikliniek Cardiologie HMC Bronovo: 088 979 43 75
Verpleegafdeling Irene/Margriet HMC Bronovo: 088 979 44 59
Polikliniek Cardiologie HMC Westeinde: 088 979 43 75
Afdeling CCU HMC Westeinde: 088 979 21 31
Verpleegafdeling Cardiologie HMC Westeinde: 088 979 21 34
Algemeen alarmnummer: 112

Meer informatie vindt u in de folder “Pacemaker” van de Nederlandse
Hartstichting en op internet: www.hartstichting.nl.
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