Nazorg na een
hartkatheterisatie
of dotter-/
stentbehandeling

U heeft een hartkatheterisatie of dotter-/stentbehandeling
gehad. De cardioloog is via de slagader met een dunne katheter
naar binnen gegaan. Dit is via uw pols of uw lies gegaan. In deze
folder geven we u instructies mee voor thuis.

Bent u via de pols geholpen?
Na de ingreep heeft u een mitella gekregen, zodat de arm rust kan houden.
U mag uw arm de eerste dag niet gebruiken. De mitella draagt u tot u naar
bed gaat. De pleister op de insteekopening mag u tot de volgende ochtend
laten zitten als extra bescherming. De volgende dag mag u deze verwijderen.
De eerste vijf dagen mag u:
• niet zwaarder tillen dan 5 kilo;
• geen auto rijden;
• niet fietsen;
• niet zwemmen, in de sauna of in bad;
• vermijd ook zoveel mogelijk huishoudelijk werk;
• niet steunen, trekken en duwen met de arm, denk hierbij ook aan het
optillen van kinderen.
U mag wel direct:
• wandelen;
• douchen. Het liefst één dag na het onderzoek, zodat de arm de eerste dag
voldoende rust krijgt. Na het douchen de insteek opening droog deppen;
• seksueel actief zijn.
Sportactiviteiten
Of u weer mag sporten is afhankelijk of uw ingreep gepland of
niet-gepland was.
Bij een geplande behandeling mag u na vijf dagen na de ingreep uw
activiteiten weer rustig aan opbouwen tot uw eigen niveau.
Bij een niet-geplande behandeling (na een hartinfarct) mag u na vijf dagen
rustig uw activiteiten oppakken. Het intensieve sporten moet wachten tot
na het bezoek aan de cardioloog op de polikliniek.
Hierbij geldt ook dat u vier weken niet mag autorijden.

Normale verschijnselen na de ingreep
• Er kan een kleine blauwe plek op de pols aanwezig zijn op de plek van de
insteek. Dit verdwijnt vanzelf binnen een week of twee.
• De pols kan de eerste week nog gevoelig/pijnlijk zijn.
• Het wondje van de insteekopening kan iets nalekken. U mag hier een
pleister overheen plakken tot de plek droog is.
Wanneer moet u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost?
• als de temperatuur boven 38.5 graden is;
• bij een forse bloeding uit de insteekopening. Bij een slagaderlijke bloeding
direct afdrukken en 112 bellen;
• bij forse zwelling rond de insteek opening of elders op de geprikte arm;
• als de pijnklachten van de pols na een week nog aanwezig zijn;
• bij huiduitslag en jeuk over het lichaam.

Bent u via de lies geholpen?
De cardioloog kan de slagader in de lies op drie manieren dicht maken;
• Met een Angio seal. Dit is een dopje van eiwit, wat na drie maanden
volledig oplost. U mag 3 maanden niet in die lies geprikt worden. U krijgt
hiervoor een kaartje mee van de verpleegkundige. Dit houdt u 3 maanden
lang bij u, mocht u in een ziekenhuis opgenomen worden in de 3 maanden
na deze ingreep dan kunt u dit aan een arts tonen.
• Met een Starclose. Dit is een nietje op de slagader. Deze blijft zitten, hier
voelt u niets meer van. U mag ook weer direct door dezelfde lies geholpen
worden, dit is anders dan bij de Angio seal.
• Met de hand. Wanneer het bloedvat langere tijd met de hand is
dichtgedrukt en u een drukverband heeft gehad voor 6 uur, is hierdoor de
slagader gesloten en zit er niks meer onderhuids.
De eerste vijf dagen mag u:
• niet zwaarder tillen dan 5 kilo;
• geen auto rijden;
• niet fietsen;
• niet zwemmen, in de sauna of in bad;
• zo min mogelijk traplopen;

• zo min mogelijk huishoudelijk klussen uitvoeren.
U mag wel direct:
• wandelen;
• douchen. De plek van de insteekopening droog deppen;
• seksueel actief zijn.
Sportactiviteiten
Of u weer mag sporten is afhankelijk of uw ingreep gepland of niet-gepland
was.
Bij een geplande behandeling mag u na vijf dagen na de ingreep uw
activiteiten weer rustig aan opbouwen tot uw eigen niveau.
Bij een niet-geplande behandeling (na een hartinfarct) mag u na vijf dagen
rustig uw activiteiten oppakken. Het intensieve sporten moet wachten tot
na het bezoek aan de cardioloog op de polikliniek.
Hierbij geldt ook dat u vier weken niet mag autorijden.
Normale verschijnselen na de ingreep
• Er kan een kleine blauwe plek op de pols aanwezig zijn op de plek van de
insteek. Dit verdwijnt vanzelf binnen een week of twee.
• De pols kan de eerste week nog gevoelig/pijnlijk zijn.
• Het wondje van de insteekopening kan iets nalekken. U mag mag hier een
pleister overheen plakken tot de plek droog is.
Wanneer moet u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost?
• als de temperatuur boven 38,5 graden is;
• bij een forse bloeding uit de insteekopening. Bij een slagaderlijke bloeding
direct afdrukken en 112 bellen;
• bij forse zwelling rond de insteek opening of elders op de geprikte arm;
• als de pijnklachten van de pols na een week nog aanwezig zijn;
• bij huiduitslag en jeuk over het lichaam.
Roze vloeistof op de huid na de ingreep.
Tijdens de ingreep wordt er chloorhexidine vloeistof gebruikt om de huid te
desinfecteren. Deze vloeistof is roze van kleur. Deze vloeistof is niet zomaar

van de huid af te wassen, dit moet vanzelf slijten. Probeer dit thuis er niet af
te boenen, hiermee loopt u het risico dat de insteekopening weer open gaat.

Vragen
Tot twee maanden na de behandeling kunt u bellen naar het telefonisch
spreekuur cardiologie via telefoonnummer: 088 979 18 13 van maandag t/m
woensdag: van 09.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Uw vraag
stellen per email kan ook via: nazorgcardiologie@haaglandenmc.nl
Bij spoed gevallen of klachten waarmee u niet kan / wilt wachten tot een
telefonische afspraak is het verstandig uw huisarts te bellen of naar de SEH
te komen.
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